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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-12.B

Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
blaga po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega razpisa za oddajo naročila blaga po odprtem
postopku
Ob-26669/04
Razveljavitev
Postopek za oddajo javnega naročila za
dobavo strojne in programske opreme ter
vseh potrebnih storitev za DCV Nova Gorica
in oddaljena delovna mesta na področju
Elektro Primorska z oznako 13/2003-B, naročnika Elektro Primorska, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Nova
Gorica, objavljeno v Uradnem listu RS, št.
80-81 z dne 18. 8. 2003, Ob-100320, se razveljavi.
Elektro Primorska,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Nova Gorica

ZJN-12.S

Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem
postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega razpisa za oddajo naročila storitev po odprtem postopku
Št. 3531-4/2004-60
Ob-26771/04
Ministrstvo za zdravje izdaja na podlagi
javnega razpisa: izvajanje svetovalnega inženiringa pri vodenju projekta in izgradnji
objekta Klinični center Nova pediatrična klinika v Ljubljani, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 14 z dne 13. 2. 2004, Ob-4343/04

8. 10. 2004

in dopolnitve objave v Uradnem listu RS, št.
15-16 z dne 20. 2. 2004, Ob-4683/04, naslednji sklep:
1. Postopek oddaje javnega naročila: izvajanje svetovalnega inženiringa pri vodenju
projekta in izgradnji objekta Klinični center
Nova pediatrična klinika v Ljubljani, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 14 z dne 13. 2.
2004, Ob-4343/04 in dopolnitve objavljene v
Uradnem listu RS, št. 15-16 z dne 20. 2.
2004, Ob-4683/04, se ustavi.
2. Naročnik bo objavil ponovitev javnega
razpisa v Uradnem listu RS.
3. Ta sklep velja takoj.
Ministrstvo za zdravje

ZJN-15.B

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka 70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Št. 19/04
Ob-26781/04
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper
d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ul. 15. maja 13,
faks 05/66-86-120.
3. Datum izbire: 3. 8. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
vodovodni material po sklopih:
a) 1.00.00.00 cevi in fazoni (spojniki) za
cevi duktil – fco kupec,
3.00.00.00 spojke univerzalne – fco kupec in
4.00.00.00 armature – fco kupec;
b) 2.00.00.00 univerzalni fazoni – fco
kupec in
5.00.00.00 navrtni zasuni z bajonetnim
spojem in integriranimi tesnili – fco kupec;
c) 6.00.00.00 kroglični zasuni – fco kupec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
a) najnižja cena,
b) najnižja cena in
c) najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) CmC Ekocon d.o.o., Tbilisijska 81,
1000 Ljubljana,
b) INBO d.o.o., Soška 7, 6000 Koper in
c) Kala d.o.o., Pristaniška 31, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost:
a) 69,049.019 SIT,
b) 19,345.286 SIT in
c) 1,775.450 SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem:
a) nič,
b) nič in
c) nič.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) 71,001.775 SIT, 69,049.019 SIT,
b) 22,225.062,51 SIT, 19,345.286 SIT in
c) 3,384.238,55 SIT, 1,775.450 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: 27. 9. 2004.
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
Št. 1612/04
Ob-26877/04
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: 1516 Ljubljana, Slovenska cesta 58, tel. 01/23-04-000, telefaks
01/43-24-074, elektronski naslov: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 19. april 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava števcev električne energije in komunikatorjev za števce:
– sklop 3: trifazni elektronski števci, logotip,
(po speciﬁkacijah v tehničnih razpisnih
pogojih v razpisni dokumentaciji).
Dostava razpisanega blaga je centralno
skladišče naročnika Elektro Ljubljana, d.d.,
Cesta 24. junija 1, 1231 Ljubljana – Črnuče.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika na
podlagi naslednjih meril:
– skupna ponudbena vrednost (85% delež),
– garancijski rok (8% delež),
– rok plačila (5% delež),
– certiﬁkat kakovosti ISO serije 9000 ponudnika (2% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 3: trifazni elektronski števci, logotip – Elektronabava d.o.o., Cesta
24. junija 3, 1231 Ljubljana Črnuče.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 3: trifazni elektronski števci, logotip – 113,149.920 SIT (DDV vključen).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 3: trifazni elektronski števci, logotip – 4 pravilne ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
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– sklop 3: trifazni elektronski števci, logotip: 96,300.000 SIT (brez DDV), 94,291.600
SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 4. oktobra 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.

ZJN-15.G

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka 70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj
Št. 35101-(2)3/04
Ob-26823/04
1. Naročnik: Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.
2. Naslov naročnika: Aškerčev trg 12,
3240 Šmarje pri Jelšah.
3. Datum izbire: 9. 7. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: dograditev vodovodnega sistema Pijovci – Sotensko.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na ceno (90%) in reference
(10%).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IPI, d.o.o., Zgornje Negonje
35d, 3250 Rogaška Slatina.
7. Pogodbena vrednost: 36,418.657,92
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: 1,808.318 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: cena 36,418.657,92 SIT, najvišja ponudba 39,540.359,88 SIT, najnižja ponudba
36,418.657,92 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: 4. 10. 2004.
Občina Šmarje pri Jelšah
Št. 001/04
Ob-26894/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 6. 2. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
R2-438/1306 Šentilj–Trate – nepredvidena in presežna dela.
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: 13,788.316
SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,788.316 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 9. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 002/04
Ob-26895/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 5. 2. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: ureditev ceste R3-730/4104
skozi Sveto Ano – nepredvidena in presežna dela.
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: 10,901.088
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,901.088 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 9. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 004/04
Ob-26896/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 8. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
G1-3/322 Kapca–Hotiza – nepredvidena
in presežna dela.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Pomgrad d.d., Bakovska 31, 9000 Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 11,984.937
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,984.937 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 9. 2004.
Direkcija RS za ceste

Št. 008/04
Ob-26897/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 5. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: obnova ceste R3-701/1430
Rogla–Padeški vrh od 6+410 do km
11+395 – dodatna dela.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VOC Celje d.d., Lava 42,
3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 40,427.214 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 40,427.214 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 9. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 010/04
Ob-26898/04
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: 1. 4. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: sanacija brežine zaradi spremenjenih geoloških razmer na rek. ceste
G2-103/1009 Plave–Solkan od km 4+200
do km 4+700 – dodatna dela.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CPG d.d., Prvomajska 52,
5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 58,492.101 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 58,492.101 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 9. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 011/04
Ob-26899/04
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: 22. 3. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: sanacija podpornega zidu na
cesti R2-425/1265 Poljana–Črna v km
5.180 – nepredvidena dela.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.
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7. Pogodbena vrednost: 18,553.610
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,553.610 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 9. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 015/04
Ob-26900/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 7. 5. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradnja podpornih zidov na
cesti Komen–Štanjel cesta R3-614/1049
– dodatna dela.
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: 10,144.107
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,144.107 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 9. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 020/04
Ob-26901/04
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: 29. 4. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: dodatna dela pri izgradnji
križišča Trnje na cesti R1-219/1242 križišče Bizeljsko–Čatež.
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: 6,285.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,285.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 9. 2004.
Direkcija RS za ceste
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Št. 022/04
Ob-26902/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 6. 5. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: rekonstrukcija mostu čez
Šturmov potok v Vurmatu na G1-1/0245
km 3.230 – nepredvidena dela.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: NGR d.d., Miklavška 82,
2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 2,390.934 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,390.934 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 9. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 024/04
Ob-26903/04
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: 31. 5. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: dodatna dela na obvoznici
G1-1/242 Radlje 1. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 91,540.327
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 91,540.327 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 9. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 026/04
Ob-26904/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 7. 7. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: dodatna dela – Sanacija plazu »pod Čeplezom« na cesti R1-210/1113
Sovodenj–Cerkno v km 9.300.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CPG Nova Gorica d.d., Prvomajska 52, 5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 5,178.443 SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,178.443 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 9. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 028/04
Ob-26905/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 15. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: sanacija plazu Planina II na
cesti R2-424/1166 Boštanj–Planina – dodatna dela.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 637.105 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 637.105 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 9. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 032/04
Ob-26906/04
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: 14. 7. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: dodatna dela – sanacija usada
»Trava–Podplanina«
na
cesti
R3-653/1364 v km 15.160.
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: 3,221.198 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,221.198 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 9. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 033/04
Ob-26907/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
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2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 22. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: sanacija plazu »Polule« na
cesti G1-5/0328 Celje – Šmarjeta od km
3.470 do km 3.940 – elementar.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 17,201.240 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,201.240 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 9. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 034/04
Ob-26908/04
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: 14. 7. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: dodatna dela – sanacija brežin »Šmihel« s priključkom Vrhovo na
cesti R1-216/1175 Krka–Žužemberk od
km 9.300 do km 10.960.
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: 7,433.722 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,433.722 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 9. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 036/04
Ob-26909/04
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. 8. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: ureditev ceste R2-435/1431
skozi Limbuš – premostitveni objekti,
ureditev potoka Blažovnice in priključnih
cest.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: NGR d.d., Miklavška 82,
2311 Hoče.
7. Pogodbena vrednost: 292,915.483
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 292,915.483 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 9. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 037/04
Ob-26910/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 11. 8. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: dodatna dela – sanacija dveh
plazov »LIG« na cesti R3-606/5703 Kanal–Lig v km 2.140 in v km 7.350.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Primorje d.d., Vipavska c. 3,
5270 Ajdovščina.
7. Pogodbena vrednost: 7,986.736 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,986.736 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 9. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 038/04
Ob-26911/04
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: 16. 8. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: dodatna dela – rekonstrukcija ceste G1-3/318 Petajnci–Tišina, prestavitev elektrovodov in podaljšanje
pločnika do avtobusne postaje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Pomgrad, Bakovska 31,
9000 Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 10,594.109 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,594.109 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 9. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 039/04
Ob-26912/04
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: 14. 9. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: dodatna dela – podporni zid
»5« pri ureditvi ceste G1-1/1400 v Miklavžu (pločniki AC – naselje).
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: 7,905.932 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,905.932 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 9. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 040/04
Ob-26913/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 11. 8. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: dodatna dela – krožno križišče Dobrovnik cesta R2-442/1319.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Krajnc VNG s.p., Ulica žalskega tabora 21, 3310 Žalec.
7. Pogodbena vrednost: 3,020.533 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,020.533 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 30. 9. 2004.
Direkcija RS za ceste

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Št. 08
Ob-26706/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17,
SI-2000 Maribor, Slovenija.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SIB d.o.o., kontaktna oseba:
Darja Čerič, Malečnik 18, 2229 Malečnik, SI,
tel. 02/473-01-71, faks 02/473-01-51, elektronska pošta: darjaceric@siol.net.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: nakup raziskovalne opreme.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 8. 10. 2004.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: FKKT/JN-1/2004.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev:
Naziv sklopa:
1. preparativni superkritični kromatograf,
2. sistem za termično analizo do
1.600°C,
3. plinski kromatograf z masno selektivnim detektorjem,
4. UV-VIS spektrofotometer z optično
sondo,
5. laserski granulometer 0,3-300 µm,
6. visokotlačna magnetna tehnica,
7. detektor za SC kromatograf,
8. HPLC sistem z gradientno ternarno
črpalko,
9. lioﬁlizator.
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: da.
Če se, navedite projekt/program in
kakršen koli uporaben sklic: Nacionalna lista
soﬁnanciranja nakupov raziskovalne opreme paket 12 (MŠZŠ).
Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESSR-UKREP1.4).
VI.3 Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 10. 2004.
SIB d.o.o., Malečnik

Storitve
Ob-26859/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Servis skupnih služb Vlade RS, kontaktna oseba: Jernej Paulič, Gregorčičeva 27a, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-22,
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.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. zadeve: 311-1/2004, št.
JN: 69/04 VV, predmet: dobava električne
energije v letu 2005.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40.10.00.00-3.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: dobava električne energije v letu 2005.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 9. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade RS
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Javni razpisi
Blago
Št. 025-86/2004-5

Ob-26871/04

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Geodetska uprava Republike Slovenije
je prejela s strani potencialnega ponudnika
zaprosilo za dodatna pojasnila, za javni razpis za dobavo pisarniškega materiala za
potrebe Geodetske uprave Republike Slovenije, objavljenega v Uradnem listu RS, št.
98-99 z dne 10. 9. 2004, Ob-23772/04.
V skladu s 3. in 4. točko 25. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
36/04, ZJN-1-UPB1)) naročnik podaljšuje
rok za predložitev ponudb do 14. 10. 2004.
Po podaljšanju je:
– rok za sprejemanje ponudb do 14. 10.
2004 do 9. ure,
– datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 10. 2004 ob 10. uri v prostorih Geodetske uprave Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 1/04-60

Ob-26704/04

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
JZ Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva
cesta 8, 8250 Brežice, izdaja na podlagi
javnega razpisa: dobava specialnega reševalnega vozila – reanimobila, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 97 z dne 3. 9. 2004,
Ob-23136/04, naslednje obvestilo o podaljšanju roka za predložitev ponudb.
Na podlagi 25. člena Zakona o javnih
naročilih (ZJN-1, Uradni list RS, št. 39/00 in
2/04) podaljšujemo rok za predložitev ponudb do 13. 10. 2004 do 7.30.
Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 10. 2004 ob 8. uri; v prostorih Uprave
zdravstvenega doma Brežice, Černelčeva
cesta 8, 8250 Brežice.
Skupnost zavodov
Osnovne zdravstvene
dejavnosti Celjske regije
Ob-26650/04
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.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nadgradnja sistema za varovanje podatkov.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nadgradnja obstoječega sistema za varovanje podatkov, vključno s programsko
opremo in storitvami, kot implementacija
celovite geografsko razpršene rešitve varovanja podatkov na počasne medije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
uprava družbe in sedeži poslovnih enot.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.31.20-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po seznamu, ki je obvezna priloga razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v višini 3,000.000 SIT), bančna garancija za
dobro izvedbo posla (v višini 3,000.000 SIT),
bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi (v višini 3,000.000 SIT).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v roku 30
dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je sposoben 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,
– ponudba mora biti veljavna do roka zahtevanega v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva zase, svoje
partnerje (v primeru predložitve skupne ponudbe),
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
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– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni,
– ponudnik v letu 2003 ni smel imeti čistih prihodkov manjših od mnogokratnika 3
ponudbene vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora imeti in dokazati pri
principalu sistemske strojne opreme, ki jo
ponuja ustrezen status na nivoju sistemskega distributerja ali integratorja. (status System Reseller ali podobno),
– ponudnik mora imeti in dokazati pri
principalu sistemske strojne opreme, ki jo
ponuja, ustrezen status na področju servisiranja. (status pooblaščenega serviserja ali
podobno),
– 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 predloži
izjavo,
– ponudnik mora imeti vsaj 2 redno zaposlena delavca s certiﬁkatom Microsoft
Certiﬁed System Enginner za Windows
2003. Ponudnik mora predložiti dokazila za
izpolnjevanje tega pogoja,
– ponudnik mora imeti vsaj enega redno
zaposlenega certiﬁciranega strokovnjaka s
strani principala strežniške opreme na področju postavitve strežnikov in opreme, ki je
predmet naročila. Ponudnik mora predložiti
dokazila za izpolnjevanje tega pogoja,
– ponudnik mora imeti vsaj 2 redno zaposlena certiﬁcirana strokovnjaka s strani
principala programske opreme, t. j. HP AIS
– HP Open View Data and Storage,
– ponudnik mora za vsak kos (posamezni element) opreme nedvoumno navesti proizvajalca in “part number” za vsako vrsto
opreme posebej,
– oprema oziroma modeli, ki so predmet
pogodbe morajo biti na HCL listi za W2K3;
oziroma ustrezna izjava o preizkušenem in
brezhibnem delovanju na tem operacijskem
sistemu,
– vsa strojna oprema tega naročila omogoča nadzor z naročnikovim nadzornim sistemom – integracija HP System Insight
Manager.
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:
1. 90% – cena,
2. 10% – reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 94/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 11. 2004.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete
po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane
ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 11. 2004 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 26. 1. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 11. 2004
ob 11. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-26651/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41, faks
02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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: električna energija 2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
električna energija za obdobje od 1. 1.
2005 do 31. 1. 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava je franko posamezno odjemno mesto Pošte Slovenije
na celotnem ozemlju RS.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40.00.00.00-2, 40.10.00.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po seznamu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 1. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2,000.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini 5,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 30 dni od prejema računa za pretekli
mesec.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,

– potrdilo o nekaznovanosti,
– potrdilo o poravnanih davkih in ostalih
poslovnih obveznosti v skladu s predpisi
RS.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: obrazec BON 1/P.
Samostojni podjetniki predložijo davčne
napovedi za leta 2001, 2002 in 2003.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika, da bo pridobil in izpeljal postopek za sklenitev pogodb o dostopu do električnega omrežja za vsa odjemna mesta v imenu odjemalca Pošte
Slovenije brez plačila odjemalca,
– izjava ponudnika, da bo zagotovil kvaliteto električne napetosti na odjemnih mestih odjemalca ob normalnih obratovalnih
pogojih po standardu SIST EN 50160,
– ponudnik mora imeti veljavno licenco
za opravljanje energetske dejavnosti za trgovanje na organiziranem trgu z električno
energijo od Agencije za energijo RS.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 95/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 11. 2004.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
Pošte Slovenije d.o.o. 90672-0000040025,
sklic 00 0000-17. Prosimo, da dokazilo o
opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter
davčno številko posredujete po telefaksu
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: 22. 11. 2004 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 2. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: Komisija Pošte Slovenije
za izvedbo postopkov za javna naročila in
pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 11. 2004
ob 10. uri.
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: 28. 9. 2004.
Pošta Slovenije d.o.o.
Ob-26705/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vzgojno-varstveni zavod Tržič, kontaktna
oseba: Suzana Smolej, Cesta Ste Marie aux
Mines 28, 4290 Tržič, Slovenija, tel.
04/597-16-00, faks 04/597-16-09, elektronska pošta: tajnistvo.vvztrzic@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.
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I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
I.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava prehrambenih artiklov po posameznih sklopih za potrebe
šolske kuhinje: kruh, pekovski in
slaščičarski izdelki; meso in mesni izdelki;
mleko in mlečni izdelki; sveža zelenjava,
sadje in suho sadje; konzervirana zelenjava
in sadje; zamrznjene in konzervirane ribe;
jajca; moka, žita in mlevski izdelki; testenine, zakuhe; zamrznjeni program; ostalo
prehrambeno blago.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vzgojno-varstveni zavod Tržič, Cesta Ste Marie aux Mines 28,
4290 Tržič.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kruh,
pekovski in slaščičarski izdelki; meso in
mesni izdelki; mleko in mlečni izdelki; sveža
zelenjava, sadje in suho sadje; konzervirana
zelenjava in sadje; zamrznjene in konzervirane ribe; jajca; moka, žita in mlevski izdelki;
testenine, zakuhe; zamrznjeni program;
ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila;
začetek 1. 1. 2005 in/ali konec 31. 12.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna menica v vrednosti 7% od ponujene
vrednosti blaga za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni po potrditvi
računa s strani naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skupina dobaviteljev mora
predložiti dogovor o medsebojni odgovornosti za izvedbo javnega naročila in predstaviti odgovorne osebe vsakega dobavitelja
posebej.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri sodišču (ali občini za
s.p.) – izpis iz registra, ki ni starejši od 30
dni;
– da ni v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali v postopku likvidacije;
– odločbo – dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– da ni bil ali da ni v postopku zaradi
kaznivih dejanj, storjenih v zvezi s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo banke o solventnosti ali BON
obrazce;
– potrdilo DURS o rednem plačevanju
davkov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da lahko zagotovi dnevno dobavo ponujenega blaga;
– da bo dobavljal blago v skladišče
naročnika;
– da bo ponudil vsaj 75% blaga iz
predračuna naročnika;
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– da bo odzivni čas največ en delovni
dan;
– da ima organiziran nadzor kakovosti in
mikrobiološke neoporečnosti ponujenih artiklov v proizvodnji in prometu oziroma, da
ravna pri svojem delu v skladu s standardom HACCAP.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od
najpomembnejšega do najmanj pomembnega, kjer je to mogoče):
1. cena – 30 točk,
2. celovitost ponudbe – 25 točk,
3. boljši plačilni pogoji – rok plačila nad
30 dni – 20 točk,
4. dodatne ugodnosti – 20 točk,
5. reference – 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 11. 2004.
Cena: 15.000 SIT + 20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek in 20% DDV za razpisno
dokumentacijo nakazati naročniku na transakcijski račun št. 01331-6030642741 pri Gorenjski banki, d.d. Kranj, s pripisom za namen: razpisna dokumentacija.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 11. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 2. 2005.
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: 12. 11. 2004
ob 8. uri; Vzgojno-varstveni zavod Tržič,
Cesta Ste Marie aux Mines 28, 4290 Tržič.
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: 1. 10. 2004.
Vzgojno-varstveni zavod Tržič
Ob-26707/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo, kontaktna oseba:
Smetanova Ulica 17, SI-2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SIB d.o.o., kontaktna oseba:
Darja Čerič, Malečnik 18, SI-2229 Malečnik,
Slovenija,
tel.
02/473-01-71,
faks
02/473-01-51, elektronska pošta: darjaceric@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: SIB d.o.o., kontaktna oseba: Darja Čerič, Malečnik 18, zainteresirani ponudniki lahko prejmejo po predhodnem
telefonskem naročilu razpisno dokumentacijo po pošti, SI-2229, Malečnik, Slovenija,
tel. 02/473-01-71, 041/32-30-84, faks
02/473-01-51.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: SIB d.o.o.,
kontaktna oseba: Darja Čerič, Malečnik 18,
SI-2229 Malečnik, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: FKKT/JN1/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup raziskovalne opreme za potrebe
fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Univerza v Mariboru,
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,
SI.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Naziv sklopa:
1. preparativni superkritični kromatograf,
2. sistem za termično analizo do
1600°C,
3. plinski kromatograf z masno selektivnim detektorjem,
4. UV-VIS spektrofotometer z optično
sondo,
5. laserski granulometer 0,3-300 µm,
6. visokotlačna magnetna tehnica,
7. detektor za SC kromatograf,
8. HPLC sistem z gradientno ternarno
črpalko,
9. lioﬁlizator.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: največ 6 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– original bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 1,000.000 SIT;
– za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
bo izbrani kandidat predložil ustrezno obliko
ﬁnančnega zavarovanja, če bo naročnik to
zahteval – izjava ponudnika;
– za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10% pogodbene obveznosti bo izbrani kandidat predložil ustrezno obliko
ﬁnančnega zavarovanja, če bo naročnik to
zahteval – izjava ponudnika.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni
posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: predložitev pogodbe o
skupnem nastopu iz katerega je razvidno
kdo je nosilec posla in sklenitelj pogodbe in
kakšna so medsebojna razmerja med ponudniki in natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila in del, ki jih bo opravil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – potrdilo sodišča o registraciji oziroma drugo ustrezno dokazilo (za
pravne osebe redni izpis iz sodnega registra, za samostojne podjetnike potrdilo o
vpisu v register samostojnih podjetnikov);
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
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take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – dovoljenje pristojnega organa ali lastno izjavo, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni
predpisano;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje.
Potrdilo predloži ponudnik in vsak izmed
zakonitih zastopnikov. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni, šteto od datuma oddaje
ponudbe;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, če poslovanje
vodi izredna uprava ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom v skladu s predpisi države v kateri ima sedež – potrdilo sodišča oziroma
drugega pristojnega organa, če ponudnik ni
registriran pri sodišču;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila – izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež
ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini,
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati – originalno potrdilo davčnega
urada. Potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni, šteto od datuma oddaje ponudbe;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – BON obrazci ali potrdilo banke iz katerega je razvidno, da ni imel blokiranega računa;
– da ponudnik nudi 60-dnevni plačilni rok
– izjava ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik zagotavlja, da bo blago
dobavil najkasneje v 6 mesecih od sklenitve
pogodbe – izjava ponudnika;
– da blago v celoti ustreza tehnični
speciﬁkaciji naročnika – izjava ponudnika;
– da bo dostava fco skladišče naročnika
razloženo – izjava ponudnika;
– ponudba zagotavlja montažo in servis
dobavljene opreme - izjava ponudnika;
– ponudnik zagotavlja preizkusni zagon
dobavljene opreme – izjava ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: z dne 8. 10. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 11. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 8. 11. 2004 do 12. ure.
V.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 2. 2005.
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IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 11. 2004
ob 11. uri v dekanatu Fakultete za kemijo in
kemijsko fakulteto, prostor D2-401.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in
kakršen koli uporaben sklic: Nacionalna lista
soﬁnanciranja nakupov raziskovalne opreme paket 12 (MŠZŠ).
Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESSR-UKREP1.4).
VI.4) Dodatne informacije: Darja Čerič.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 10. 2004.
SIB d.o.o., Malečnik
Ob-26715/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Naklo, kontaktna oseba: Zlata
Rakovec, Glavna cesta 47, 4202 Naklo, Slovenija, tel. 04/277-01-25, faks 04/277-01-33,
elektronska pošta: o-naklo.kr@guest.arnes.
si, zlata.rakovec@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
I.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava prehrambenih artiklov po posameznih sklopih za potrebe
šolske kuhinje:
Kruh in pekovski izdelki; meso in mesni
izdelki; perutnina in jajca; mleko in mlečni
izdelki; sadje in zelenjava; (podskupine:
sadje in zelenjava – razna, jabolka, krompir); zamrznjena zelenjava in ribe; zamrznjeni program in testenine; sokovi in sirupi;
slaščičarski izdelki; ostalo prehrambeno
blago.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Naklo,
Glavna cesta 47, 4202 Naklo;
– podružnična šola Duplje, Sp. Duplje 2,
4203 Duplje,
– podružnična šola Podbrezje, Podbrezje
120, 4202 Naklo in
– enota Vrtec Rožle, Glavna cesta 13,
4202 Naklo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kruh in
pekovski izdelki; meso in mesni izdelki; perutnina in jajca; mleko in mlečni izdelki; sadje in zelenjava; (podskupine: sadje in zelenjava – razna, jabolka, krompir); zamrznjena
zelenjava in ribe; zamrznjeni program in testenine; sokovi in sirupi; slaščičarski izdelki;
ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila;

začetek 1. 1. 2005 in/ali konec 31. 12.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna menica v vrednosti 7% od ponujene
vrednosti blaga za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni po potrditvi računa
s strani naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skupina dobaviteljev mora
predložiti dogovor o medsebojni odgovornosti za izvedbo javnega naročila in predstaviti odgovorne osebe vsakega dobavitelja posebej.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri sodišču (ali občini za
s.p. in kmete) – izpis iz registra, ki ni starejši
od 30 dni,
– da ni v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali v postopku likvidacije,
– odločbo – dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– da ni bil ali da ni v postopku zaradi kaznivih dejanj, storjenih v zvezi s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo banke o solventnosti ali BON
obrazce,
– potrdilo DURSA o rednem plačevanju
davkov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da lahko zagotovi dnevno dobavo ponujenega blaga do 7. ure zjutraj,
– da bo dobavljal blago v skladišče
naročnika in na podružnice,
– da bo ponudil vsaj 60% blaga iz
predračuna naročnika,
– da bo odzivni čas največ en delovni
dan (krajši odzivni čas pomeni prednost pri
izbiri,
– da ima organiziran nadzor kakovosti in
mikrobiološke neoporečnosti ponujenih artiklov v proizvodnji in prometu oziroma, da
ravna pri svojem delu v skladu s standardom HACCAP.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od
najpomembnejšega do najmanj pomembnega, kjer je to mogoče):
1. cena – 40 točk,
2. celovitost ponudbe – 15 točk,
3. boljši plačilni pogoji – rok plačila nad
30 dni – 20 točk,
4. odzivni čas – 15 točk,
5. reference – 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 11. 2004.
Cena: 15.000 SIT + 20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek in 20% DDV za razpisno
dokumentacijo nakazati naročniku na transakcijski račun št. 01282-6030671526 pri
UJP s pripisom za namen: razpisna dokumentacija.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 11. 2004 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 15. 11. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 11. 2004
ob 8. uri; Osnovna šola Naklo, Glavna cesta
47, 4202 Naklo.
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: 1. 10. 2004.
Osnovna šola Naklo
Št. 55/2004
Ob-26726/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Šentvid, kontaktna oseba: Vesna Kosmač, Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana
Šentvid, Slovenija, tel. 01/512-45-86, faks
01/512-45-86, elektronska pošta: vrtec.sentvid@guest.arnes.si,
internetni
naslov:
http://www2.arnes.si~vvzljsen-.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Vrtec Šentvid, kontaktna
oseba: Vesna Kosmač, vsak delovni dan
med 9. in 10. uro, Ulica pregnancev 6, 1210
Ljubljana
Šentvid,
Slovenija,
tel.
01/512-45-86, faks 01/512-45-86, elektronska pošta: vrtec.sentvid@guest.arnes.si,
internetni naslov: http://www2.arnes.si~vvzljsen-.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Vrtec Šentvid, kontaktna oseba:
Veronika Mahovič, vsak delovni dan med 8.
in 12. uro, po predhodni najavi, s potrdilom
o vplačilu, Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid, Slovenija, tel. 01/512-45-86,
faks 01/512-45-86, elektronska pošta: vrtec.
sentvid@guest.arnes.si, internetni naslov:
http://www2.arnes.si~vvzljsen-.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Vrtec Šentvid, ponudbe sprejema Veronika Mahovič,
vsak delovni dan med 8. in 12. uro, do
vključno 5. 11. 2004 do 12. ure, Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid, Slovenija, tel. 01/512-45-86, faks 01/512-45-86,
elektronska pošta: vrtec.sentvid@guest.arnes.si, internetni naslov: http://www2.arnes.
si~vvzljsen-.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna nabava prehrambenega blaga.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrtec Šentvid, Ulica pregnancev 6, Ljubljana Šentvid.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: 20000 l, 1315 kg in
44500 kom.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: 5812 kg.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: perutninsko meso, izdelki
iz perutninskega mesa in jajca.
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3) Obseg ali količina: 2985 kg in 25000
kom.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: ribe in konzervirane ribe.
3) Obseg ali količina: 845,6 kg.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: sveža zelenjava in suhe
stročnice, sveže in suho sadje.
3) Obseg ali količina: 45.000 kg.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: krompir.
3) Obseg ali količina: 13700 kg.
Sklop št. 7
2) Kratek opis: zamrznjena zelenjava.
3) Obseg ali količina: 1800 kg.
Sklop št. 8
2) Kratek opis: konzervirana zelenjava in
konzervirano sadje.
3) Obseg ali količina: 2100 kg.
Sklop št. 9
2) Kratek opis: sadni nektarji, sokovi in
sirupi.
3) Obseg ali količina: 5500 l.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: žita, mlevski izdelki in
testenine.
3) Obseg ali količina: 4665 kg.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: zamrznjeni izdelki iz testa.
3) Obseg ali količina: 1420 kg.
Sklop št. 12
2) Kratek opis: kruh in pečeno pekovsko
pecivo.
3) Obseg ali količina: 10520 kg in 29900
kom.
Sklop št. 13
2) Kratek opis: slaščičarski izdelki in
keksi.
3) Obseg ali količina: 9300 kom in
500 kg.
Sklop št. 14
2) Kratek opis: splošno prehrambeno
blago.
3) Obseg ali količina: 3994 kg in 1910 l.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prehrambeno blago, količine navedene po sklopih.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 12. 2004 in/ali konec
30. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe in za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
skladno z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna RS (za ponudbe nad 30 mio SIT).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: javno
naročilo se ﬁnancira v skladu z Zakonom o
javnih zavodih.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za dobo 24 mesecev.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
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podkupovanjem ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, ter da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež ali da ima ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnane dajatve, ki bi jih moral
poravnati v Republiki Sloveniji;
– da predloži pravilno ponudbo najmanj
za en sklop prehrambenega blaga ter da
ponudba zajema vse artikle v posameznem
sklopu;
– da ponudnik izpolnjuje vse z zakonom
predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi;
– da ponudnik ni predložil zavajajočih
podatkov o izpolnjevanju pogojev;
– da so ponudbene cene ﬁksne najmanj
šest mesecev od datuma sklenitve pogodbe;
– da je plačilni rok naveden v ponudbi
najmanj 30 dni od dneva izstavitve računa,
ki je izstavljen po opravljeni dobavi;
– da predloži vsa zahtevana dokazila za
pravilnost ponudbe;
– da izstavlja zbirne račune vsakih
15 dni;
– da ponudnik, ki uveljavlja pravico do
pavšalnega nadomestila vstopnega davka
na dodano vrednost obrazcu predračuna
predloži dovoljenje za uveljavljanje pravice
izdano s strani pristojnega davčnega
urada.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo pristojnega organa o registraciji ponudnika za dejavnost, v katero sodi
izvajanje javnega naročila;
– dokazilo ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– izjava, da proti ponudniku ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, ter da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– odločba o registraciji objekta pri VURS
za ponudnike, ki so proizvajalci živil živalskega izvora;
– izjave ponudnika o stanju na dan oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da ima ponudnik na dan priprave ponudbe poravnane davke in prispevke v skladu z zakonom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
– navedba tehnične opreme in izjava ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi;
– seznam najvažnejših opravljenih dobav s področja predmeta javnega naročila v
zadnjih treh letih z najmanj tremi strokovnimi
priporočili ali izjavami ponudnika v prilogi;
– izjava o kakovosti in zdravstveno – higienski neoporečnosti blaga z lastno izjavo
ponudnika, da posluje skladno z načeli
HACCP sistema;
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– izjava – navedba ključnega tehničnega
osebja in drugih strokovnih delavcev ponudnika, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe
in nadzor kakovosti.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
najmanj 1; največ 14,
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– najnižja cena,
– ﬁksnost ponudbenih cen,
– plačilni 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 5. 11. 2004.
Cena: 18.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun EZR
naročnika 01261-6030637732, model 00,
sklic na št. 763920.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 11. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno, prisotni so lahko vsi zainteresirani.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 11. 2004
ob 13. uri; Vrtec Šentvid, Ulica pregnancev
6, Ljubljana Šentvid, pedagoška soba.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 10. 2004.
Vrtec Šentvid
Št. 25/04
Ob-26743/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom upokojencev Postojna, Rožna ulica 10,
6230 Postojna, Slovenija, tel. 05/700-11-00,
faks 05/700-11-16.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Dom upokojencev Postojna,
kontaktna oseba: Kristina Katern, Rožna ulica 10, 6230 Postojna, Slovenija, tel.
05/700-11-00, faks 05/700-11-16, elektronska pošta: javna_narocila@du-po.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Dom upokojencev Postojna, kontaktna oseba: tajništvo - Vesna Milavec,
Rožna ulica 10, 6230 Postojna, Slovenija,
tel. 05/700-11-00, faks 05/700-11-16.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Dom upokojencev Postojna, kontaktna oseba: tajništvo - Vesna Milavec, Rožna ulica 10, 6230
Postojna, Slovenija, tel. 05/700-11-00, faks
05/700-11-16.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-01/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava živil.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naslov naročnika: Dom
upokojencev Postojna, Rožna ulica 10, 6230
Postojna.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
sklopa - 4.500.000,00 SIT.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: meso sveže.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
sklopa - 10.000.000,00 SIT.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
sklopa - 3.500.000,00 SIT.
Sklop št.: 4.
2) Kratek opis: perutninsko meso.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
sklopa - 4.500.000,00 SIT.
Sklop št.: 5.
2) Kratek opis: ribe in mehkužci.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
sklopa - 400.000,00 SIT.
Sklop št.: 6.
2) Kratek opis: kruh.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
sklopa - 1.700.000,00 SIT.
Sklop št.: 7.
2) Kratek opis: pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
sklopa - 700.000,00 SIT.
Sklop št.: 8.
2) Kratek opis: testenine z dodatki jajc in
zmrznjena testa.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
sklopa - 1.000.000,00 SIT.
Sklop št.: 9.
2) Kratek opis: zmrznjena zelenjava.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
sklopa - 300.000,00 SIT.
Sklop št.: 10.
2) Kratek opis: sveža zelenjava in sadje.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
sklopa - 10.000.000,00 SIT.
Sklop št.: 11.
2) Kratek opis: splošno prehrambno blago.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
sklopa - 8.000.000,00 SIT.
Sklop št.: 12.
2) Kratek opis: jajca.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
sklopa - 400.000,00 SIT.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
živil
v
ocenjeni
skupni
vrednosti
45.000.000,00 SIT brez DDV.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope, pri čemer
mora ponudnik zagotoviti vse artikle v posameznem sklopu; na svoji prijavi mora navesti za katere skupine živil želi oddati svojo
prijavo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 12 2004 in/ali konec
30. 11 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančna zavarovanja v prvi fazi ne bodo zahtevana.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo blago, ki je predmet razpisa plačal v skladu z razpisnimi pogoji, vendar ne prej kot v

60 dneh od dneva uradnega prejema računa, ki je izstavljen po dostavi blaga.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: 47.člen ZJN-1A.
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 izpolnjevati splošne
pogoje iz 41. do 43. člena ZJN-1A ter posebne pogoje iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila: kot je navedeno
v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 20. 10. 2004,
cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo nakazati naročniku na transakcijski račun
pri Banki Koper, št. 10100-6030267806 s
pripisom: Dobava živil – javni razpis ali na
blagajni naročnika s pripisom: Dobava živil
– javni razpis.
Razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno, vsak torek, sredo in četrtek
med 8. in 11. uro v tajništvu Doma, ali po
pošti s potrdilom o plačilu razpisne dokumentacije po predhodni najavi po faksu ali
telefonu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 10. 2004.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: do 11. ure 25.
10. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri odpiranju so lahko
navzoči vsi ponudniki oziroma predstavniki
ponudnikov, ki bodo predložili pooblastila in
člani komisije..
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 11. 2004
ob 12. uri, Dom upokojencev Postojna, Rožna ulica 10, Postojna.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik bo
vse kandidate, ki jim bo priznana sposobnost vsakih 12 mesecev povabil k oddaji
ponudb. S cenovno najugodnejšim ponunikom bo sklenjena pogodba za obdobje enega leta. Naročila in dobave bodo potekale
sukcesivno za čas veljavnosti pogodbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 10. 2004.
Dom upokojencev Postojna
zjn-portal: 331
Ob-26744/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: JP
Komunala Trebnje d.o.o., kontaktna oseba:
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Tone Gričar, inž. gr., Goliev trg 9, 8210 Trebnje, Slovenija, tel. 07/348-12-60, faks
07/348-12-82, elektronska pošta: investicije@komunala-trebnje.si, internetni naslov:
http://www.komunala-trebnje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: JP Komunala Trebnje d.o.o.,
kontaktna oseba: Tone Gričar, inž. gr., Goliev trg 9, 8210 Trebnje, Slovenija, tel.
07/348-12-64, faks 07/348-12-82, elektronska pošta: investicije@komunala-trebnje.si,
internetni naslov: http://www.komunala-trebnje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: JP Komunala Trebnje d.o.o., kontaktna oseba: Tone Gričar, inž. gr., Goliev trg
9, 8210 Trebnje, Slovenija, tel. 07/348-12-64,
faks 07/348-12-82, elektronska pošta: investicije@komunala-trebnje.si, internetni naslov: http://www.komunala-trebnje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: JP Komunala Trebnje d.o.o., kontaktna oseba: Tone
Gričar, inž. gr., Goliev trg 9, 8210 Trebnje,
Slovenija,
tel.
07/348-12-64,
faks
07/348-12-82, elektronska pošta: investicije@komunala-trebnje.si, internetni naslov:
http://www.komunala-trebnje.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup kombiniranega stroja – nakladalec
– rovokopač – po sistemu staro za
novo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trebnje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 27. 9. 2004 in/ali konec
31. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% orientacijske vrednosti del.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: pogoji so
razvidni iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o dobavi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, da 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:
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– potrdilo davčnega urada, da je poravnal davke 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.
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: 26. 10. 2004,
cena: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun št. 03153-1005330917 pri SKB d.d. ali
na blagajni podjetja JP Komunala Trebnje
d.o.o.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 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 31. 12. 2004.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 10. 2004
ob ob 12.30, sejna soba JP Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 10. 2004.
JP Komunala Trebnje d.o.o.
Ob-26780/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Koper d.o.o.-s.r.l., kontaktni osebi:
Vido Peršolja za vprašanja; tajništvo – za
dvig razpisne dokumentacije in oddajo ponudb, Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-33-700 in 05/66-33-741, faks
05/66-33-706, elektronska pošta: vido.persolja@komunalakoper.si, internetni naslov:
www.komunalakoper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
1 kos terensko večnamensko delovno
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vozilo pogon 4x4 s cisterno in visokotlačno napravo za čiščenje kanalizacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave fco avtopark Komunala Koper d.o.o.-s.r.l., Ulica
15. maja 4, 6000 Koper.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kos
terensko večnamensko delovno vozilo pogon 4x4 s cisterno in visokotlačno napravo
za čiščenje kanalizacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v znesku
1,500.000 SIT.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo samo z enim izvajalcem. Ponudnik
mora navesti eventualne podizvajalce v ponudbi. V primeru skupnega nastopanja pri
ponudbi pa mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni izvedbi javnega
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: 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;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali 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;
(ekonomsko-ﬁnančni pogoji)
4. višina celotnih letnih skupnih prihodkov ponudnika za pretekla tri poslovna leta
(za l. 2001, 2002, 2003) morajo znašati v
vsakem posameznem poslovnem letu najmanj v višini trikratne ponujene vrednosti.
Če ponudnik posluje manj kot 3 leta, morajo
znašati celotni skupni prihodki za posamezna pretekla poslovna leta, za katera je mogoče pridobiti take podatke, najmanj štirikratno ponujeno vrednost javnega naročila;
5. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega TRR.
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 pristojnega sodišča, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi z
podkupovanjem in potrdilo ministrstva, pri-
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stojnega 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, iz katerih je razvidno, da je
izpolnjen zahtevani pogoj (iz 4. točke pogojev);
5. BON 2 ali BON-3 za pravne osebe ali
potrdilo ponudnikove poslovne banke iz katerega je razvidno, da ponudnik izpolnjuje
zahtevani pogoj (iz 5. točke pogojev).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena,
2. dobavni rok,
3. dosežen navor.
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 3. 11. 2004, vsak
delovni dan od 8. do 11. ure v tajništvu Komunale Koper.
Cena: 12.000 SIT Z DDV. Valuta: minimalno dva dni pred dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: stroški razpisne
dokumentacije znašajo 12.000 SIT (z upoštevanim DDV) in jo ponudniki lahko poravnajo na blagajni Komunale Koper ali na
transakcijski račun št. 10100-0034659356
pri banki Koper d.d., z navedbo predmeta
javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 11. 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: 90 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: 4. 11. 2004
ob 11. uri; v sejni sobi Komunala Koper
d.o.o.-s.r.l., Ul. 14. maja 4, Koper.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik predvideva sprejeti odločitev o oddaji naročila v
30 dneh od dneva odpiranja ponudb.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 10. 2004.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Št. 48/04
Ob-26787/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza na Primorskem, kontaktna oseba: Anton Baloh, Titov trg 4, 6000 Koper, Slovenija,
tel. 05/611-75-06, faks 05/627-20-06, elektronska pošta: Anton.baloh@upr.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: LIZ-Inženiring d.d., kontaktna oseba: Janez Sitar, Vurnikova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-40-32, faks
01/234-40-50.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Univerza na Primorskem, kontaktna oseba: Nataša Pasutto, Titov trg 4, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/611-75-06, faks
05/627-20-06, elektronski naslov: rektorat@upr.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Univerza
na Primorskem, kontaktna oseba: Anton Baloh, Titov trg 4, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/611-75-06, GSM 051/374-900, faks
05/627-20-06, elektronska pošta: anton.baloh@upr.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in vgradnja opreme za: Univerzo
na Primorskem, Visoko šolo za zdravstvo
Izola.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Univerza na Primorskem, Visoka šola za zdravstvo Izola, Polje
42, 6310 Izola.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila je dobava in vgradnja
opreme vse v skladu z razpisno dokumentacijo ter v skladu z veljavnimi predpisi in
standardi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 2004 in/ali konec 31. 1.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10%
od ponudbene vrednosti izstavljena v skladu
z vzorcem garancije;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo bo izbrani ponudnik moral predložiti v 10 dneh po
podpisu pogodbe. izjava se izdaja v skladu
z vzorcem garancije;
– originalne izjave banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ki jo bo
ponudnik izstavil ob primopredaji opreme.
Izjava se izdaja v skladu z vzorcem garancije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izstavljene začasne situacije se bodo plačevale v 60
dneh od dneva uradnega prejema računa
potrjenega s strani svetovalnega inženiringa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: za izpolnjevanje pogojev je ponudnik
dolžan ponudbi priložiti naslednje dokaze:
1. potrdilo o registraciji;
2. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
4. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji obrazca BON 1 in BON 2, mnenje
pooblaščenega revizorja o ugotovitvah v
zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi,
izvleček iz bilance stanja in izkaza poslovnega izvida za leto 2003 ter potrdila o plačil-

ni sposobnosti vseh bank pri katerih ima
odprte transakcijske račune. Ponudnik dokaže ekonomsko ﬁnančno sposobnost.
Pogoji:
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi;
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: odgovorni vodja del najmanj 3
potrjene reference za dobavo in montažo
opreme na objektih visokih šol in bolnišničnih objektov v zadnjih treh letih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 11. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije. Plačilo na
TTR UP: 01100-6000001866.
Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti v tajništvu univerze pri Nataši Pasutto od
8. do 15. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 11. 2004 ali 41 dni
od odposlanja obvestila do 10. ure; Univerza na Primorskem, tajništvo rektorata, Titov
trg 4, 6000 Koper.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 11. 2004
ob 12. uri; Univerza na Primorskem, rektorat, Titov trg 4, 6000 Koper.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 10. 2004.
Univerza na Primorskem
Št. 04-00760
Ob-26801/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko
medicino, kontaktna oseba: Peter Kavčič,
dipl. ek., Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/543-82-02, 01/543-82-59, faks
01/543-82-72, elektronska pošta: peter.kavcic@ztm.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN B 05/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava računalniške opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zavod Republike Slove-
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nije za transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva
6, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: osebni računalniki.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: prenosni računalniki.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: tiskalniki.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: sistem za arhiviranje.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: mrežna oprema.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: strežniki.
Sklop št. 07
2) Kratek opis: ostala računalniška oprema.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: količina
je razvidna iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 60 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu; izpisek iz sodne, upravne
ali druge ustrezne evidence, ki ni starejši od
30 dni;
– potrdilo, da ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence;
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen –
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje,
da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava prijavitelja, da je ekonomsko-ﬁnančno sposoben za izvedbo javnega naročila in da njegov transakcijski račun v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
– izjava prijavitelja, da je poravnal davke,
prispevke in druge obvezne dajatve, določne z zakonom;
– izjava prijavitelja, da proti njemu ni bil
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava prijavitelja o kadrovskih in tehničnih možnostih za zagotavljanje dobave
blaga;
– izjava prijavitelja o plačilnih pogojih iz
katere bo razvidno, da zagotavlja 60 dnevni
plačilni rok;
– izjava, da prijavitelju v zadnjih petih
letih na katerikoli način ni dokazana huda
strokovna napaka na področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem;
– izjava prijavitelja o dobavnem roku iz
katere bo razvidno, da zagotavlja 30 dnevni
dobavni rok opreme na lokacijo naročnika in
dostavo;
– izjava prijavitelja, da je v zadnjih treh
letih pred objavo javnega naročila, dobavljal
blago najmanj enemu javnemu zavodu;
– izjava o nezavajajočih podatkih.
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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 7. 11. 2004.
Cena: 10.000 SIT (DDV vključen). Valuta:
pred prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na TRR ZTM št.:
01100-6030926339, sklic: 00 041004-davčna številka ponudnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 11. 2004 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2004.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakonit zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 11. 2004
ob 10. uri; na sedežu naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 10. 2004.
Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino
Ob-26802/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Skupnost zdravstvenih zavodov, kontaktna
oseba: Nataša Osterc, Arh. Novaka 2B,
9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/530-22-00, faks 02/530-22-23, elektronska pošta: natasa.osterc@szz-ms.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Skupnost
zdravstvenih zavodov, Arh. Novaka 2b, 9000
Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/530-22-00,
faks 02/530-22-23.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je nabava lahkega kurilnega olja za naslednje zavode:
Zdravstveni dom Murska Sobota, Zdravstveni dom Gornja Radgona, Zavod za
zdravstveno varstvo Murska Sobota in
Skupnost zdravstvenih zavodov.
Sposobnost bo kandidatom priznana za
tri leta ali do izvedbe novega javnega naročila s področja, ki je predmet tega javnega
naročila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom Murska Sobota (z vsemi zdravstvenimi postajami in ambulantami), Zdravstveni dom Gornja
Radgona (z vsemi zdravstvenimi postajami
in ambulantami), Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota in Skupnost zdravstvenih zavodov Murska Sobota.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:

II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji je seznam po zavodih in
njihovih količinah.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev; začetek 1. 12. 2004
in konec 1. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bianco menica za resnost ponudbe; ob sklenitvi
pogodbe bo potrebno priložiti še bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
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 jo je mogoče vsak delovni dan od 8.
do 14. ure v tajništvu zavoda do 3. 11. 2004,
po predhodni najavi po faksu. Kontaktna
oseba je Nataša Osterc, na tel.
02/530-22-00.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na podračun št. 01280-3000000132 s pripisom »javni razpis za dobavo lahkega kurilnega
olja«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 8. 11. 2004 do
10. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 18. 11. 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: 2 meseca dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 10. 2004.
Skupnost zdravstvenih zavodov
Ob-26836/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-33-000,
elektronska pošta: info@sb-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Splošna bolnišnica Celje,
kontaktna oseba: Dušanka Pekarovič in
Matjaž Štinek, Gregorčičeva ulica 7, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/42-33-681 in
03/42-33-076, faks 03/42-33-757 in
03/423-37-56, elektronska pošta: dusanka.
pekarovic@guest.arnes.si, matjaz.stinek@guest.arnes.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Celje – tajni-
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štvo pomočnika direktorice za ﬁnance, kontaktna oseba: Milena Vulovič, Gregorčičeva
ulica 3, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-33-042, faks 03/42-33-753, elektronska pošta: milena.vulovic@guest.arnes.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica Celje – tajništvo pomočnika direktorice za ﬁnance, kontaktna oseba: Milena
Vulovič, Gregorčičeva ulica 3, 3000 Celje,
Slovenija,
tel.
03/42-33-042,
faks
03/42-33-753, elektronska pošta: milena.
vulovic@guest.arnes.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža video linije za potrebe
Oddelka za bolezni prebavil.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža video linije za potrebe Oddelka
za bolezni prebavil:
1. videoprocesor z izvorom svetlobe,
2. videogastroskop,
3. videokoloskop,
4. monitor,
5. voziček,
6. videorekorder.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ponudnik naj predloži tudi ponudbo
z opcijo, v kateri sta namesto enega dva
videogastroskopa – naročnik se bo za to
opcijo odločil, če bodo predvidena ﬁnančna
sredstva zadostovala za nakup opcije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponudnik mora nuditi 60 dnevni plačilni rok po
primopredaji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: predložitev pravnega akta
o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
1.da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila,
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj
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sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati;
– da je ekonomsko – ﬁnančno sposoben
za izvedbo javnega naročila in da njegovi
transakcijski računi v preteklih šestih mesecih niso bili blokirani.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjavo o zagotavljanju kvalitetnih
pooblaščenih servisov v RS in dobavi rezervnih delov v smislu s priloženimi naslednjimi dokazili (velja za vso ponujeno opremo);
– v letu 2004 veljavna pisna pooblastila
proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo navedene servise za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov;
– izjavo z navedbo imen in priimkov redno zaposlenih serviserjev (vsak naveden
pooblaščen servis mora redno zaposlovati
najmanj enega serviserja), ki so usposobljeni za vzdrževanje ponujene opreme;
– certiﬁkate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s
strani učnega servisnega centra proizvajalca,
ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz
druge alinee (za posamezen aparat – sklop
ponujene opreme, mora biti priložen najmanj
eden pripadajoč certiﬁkat);
– obrazce M-1/M-2 (prijava, odjava iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja), ki
dokazujejo redno zaposlitev navedenih serviserjev v izjavi iz druge alinee v pooblaščenih
servisih;
– izjavi najmanj dveh odgovornih oseb
za vzdrževanje, ki sta zaposleni v dveh
različnih zdravstvenih ustanovah, ki potrjujeta brezhibno kvaliteto in pravočasnost servisiranja (ki se nanaša na vso ponujeno
opremo) v zadnjih dveh letih in ki velja za
vse osebe, ki so navedene na certiﬁkatih iz
tretje alinee te točke. Naročnik si pridržuje
pravico, da lahko sam preveri reference glede servisa v smislu te alinee;
2. ostala dokazila kot so določena v razpisni dokumentaciji.
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 3. 11. 2004.
Cena: 3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
naročnika, ki ga ima pri Banki Slovenije št.
01100-6030276827, dvig dokumentacije je
možen le s predložitvijo potrdila o plačilu in
po predhodni enodnevni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 11. 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. 1. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 11. 2004
ob 12. uri, sejna soba kirurgije Splošne
bolnišnice Celje, Oblakova ulica 5, Celje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 10. 2004.
Splošna bolnišnica Celje

Ob-26874/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance,
Davčna uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Jure Mahkota, Šmartinska cesta
55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-27-74, faks 01/478-27-43, elektronska pošta: jure.mahkota@gov.si, internetni
naslov: http://www.gov.si/durs/index.php.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za ﬁnance, Davčna uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Mojca Batagelj,
Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-29-32, faks 01/478-27-43,
elektronska pošta: mojca.batagelj@gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: najem – nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 19/2004 – Pohištvo DU
Celje.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
najem pohištva s postopnim odkupom –
ﬁnančni leasing za Davčni urad Celje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Davčni urad Celje,
Aškerčeva 12, Celje.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
36.10.00.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 4. 10. 2004 in/ali konec
11. 1. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe, za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter za
odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: opisani 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:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da mora po svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je poravnal vse obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov, zapadle do izdelave mnenja
pooblaščenega revizorja.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik v zadnjih šestih mesecih nima neporavnanih obveznosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
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III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 11. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 11. 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 11. 1. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pravni predstavniki podjetja ali pooblaščene osebe pravnih predstavnikov s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 11. 2004
ob 9.30, Ministrstvo za ﬁnance, Davčna
uprava Republike Slovenije, Glavni urad,
Šmartinska 55, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi preko spletne
strani naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 10. 2004.
Ministrstvo za ﬁnance,
Davčna uprava Republike Slovenije
zjn-portal: 345
Ob-26921/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Preddvor, kontaktna oseba: Darwin Fink,
Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, Slovenija, tel.
04/275-10-00, faks 04/275-10-20, elektronska pošta: obcina.preddvor@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Biro Bizjak, kontaktna oseba:
Franc Bizjak, Zgornja Bela 44a, 4205 Preddvor, Slovenija, tel. 041-646-904, elektronska pošta: f.bizjak@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot
v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme za OŠ Preddvor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Preddvor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po speciﬁkaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 10% ponudbene
vrednosti z veljavnostjo 10 dni po poteku
veljavnosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok najmanj 60 dni od prejema potrjene situacije, ki se izda po zaključku posamezne
faze del.
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 zahteva-
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nih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacij.
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.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: 22. 10 2004, cena:
10.000 SIT.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 10. 2004, do
11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 10. 2004
ob 12. uri, v sejni sobi Občine Preddvor.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 10. 2004.
Občina Preddvor
zjn-portal: 350
Ob-26923/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Banka Slovenije, kontaktna oseba: Dejan
Adamič, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-91-24, faks
01/251-55-16, elektronska pošta: razpis.
BSNET2004@bsi.si, internetni naslov:
http://www.bsi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Jav-raz-04-IT/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup opreme za nadgradnjo BSNET
medbančnega omrežja Banke Slovenije.
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: konec 31. 1. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za:
1. resnost ponudbe,
2. dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
(izbrani dobavitelj),
3. odpravo napak v garancijskem obdobju (izbrani dobavitelj).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
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ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– ustreznost tehničnim zahtevam razpisa,
– cena opreme,
– rok odprave napake,
– garancijski rok.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 12. 11 2004, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na poravnalni račun Banke Slovenije 01000-0000100090,
sklic M05-31-270992-3000-1.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 15. 11. 2004, do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 3. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 11. 2004
ob ob 10.15, Banka Slovenije, Slovenska
cesa 35, Ljubljana, soba 537.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 10. 2004.
Banka Slovenije
Št. 1/2-3041/04
Ob-26928/04
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: Jože Pavlič, Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/
29-14-622, faks +386/1/29-14-820, elektronska pošta: Joze.Pavlic@tirnet.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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije za Holding
Slovenske železnice za obvladujočo
družbo, vključno z njenimi odvisnimi
družbami (Slovenske železnice-Tovorni
promet, d.o.o., Slovenske železnice-Potniški promet, d.o.o, Slovenske železnice
– Infrastruktura, d.o.o., SŽ-CD. d.o.o.,
Ljubljana, SŽ-Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d., SŽ_ Železniška tiskarna, d.d.,) za leto 2005.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.8.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40.10.00.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
200 GHkW električne energije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dobava od 1. 1. 2005 do 1. 1.
2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev in/ali 365 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 30,000.000 SIT.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– da 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 postopek
podoben navedenim skladno s predpisi države v kateri ima sedež,
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– 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,
– da ponudnik v zadnjem letu pred dnevom objave razpisa izkazuje pozitivno poslovanje,
– da ima ponudnik v letu 2003 dosežen
letni promet v višini najmanj 500 mio SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima ponudnik licenco za opravljanje
energetske dejavnosti s strani Javne agencije za energijo v republiki Sloveniji,
– reference oziroma dokazila, da je v letu
2003 izvedel vsaj 2 dobavi električne energije, ki so individualno dosegle najmanj 10%
(20GWh) razpisanih količin.
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: št. 85-87 – Ob-213666/04 z
dne 6. 8. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. višina ponudbene cene (vplivnost
97%),
2. rok plačila (vplivnost 3%).
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. 10. 2004.
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Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu zneska 5.000 SIT na transakcijski račun
02923-0019346887,odprt pri NLB d.d., sklic
na št. 27 ali na glavni blagajni Holdinga Slovenskih železnic d.o.o., Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, soba 115, kjer tudi dobijo
potrdilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 11. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 11. 2004
ob 12. uri; v prostorih Holdinga Slovenskih
železnic d.o.o., Kolodvorska ul. 11, Ljubljana, steklena dvorana.
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: dvig razpisne
dokumentacije je možen tudi po navedenem
roku po predhodnem dogovoru z navedeno
kontaktno osebo v točki I.1.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 10. 2004.
Holding Slovenske železnice d.o.o.

Gradnje
Št. 344-04/28-2004

Ob-26742/04

Razveljavitev
Razveljavljamo javno naročilo za rekonstrukcijo lokalne ceste LC 840230/840520
Križna
pot–Agrarna,
pod
oznako
344-04/28-2004-bš, objavljeno v Uradnem
listu RS, št. 101 z dne 17. 9. 2004,
Ob-24546/04.
Javno naročilo razveljavljamo zaradi
tega, ker nam niso bila dodeljena državna
sredstva za izvedbo citirane investicije.
Kontaktna oseba na občini je Božo Štauber, GSM 041/629-048.
Občina Rače-Fram
Št. 2.3.2168/04

Ob-26812/04

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 oddajo naročila gradenj
po odprtem postopku »Stabilna naprava za
opravljanje popolnih preskusov zavore tovornih vlakovnih kompozicij na postaji Koper tovorna (TPK in GPP)«, Ob-21711/04
in podaljšanje roka za predložitev ponudb
Ur. l. RS, št. 104 z dne 24. 9. 2004,
Ob-25119/04.
Skladno s 25. členom ZJN-1A podaljšujemo rok za predložitev ponudb (IV.3.3.) in
bo 15. 10. 2004 do 10. ure, kraj predložitve
ostane nespremenjen.
Spremeni se datum javnega odpiranja
ponudb (IV.3.7.2.) in bo 15. 10. 2004 ob 11.
uri, kraj javnega odpiranja ostane nespremenjen.
Naročnik bo v fazi analize ponudb, pri
pregledu dokumentov in dokazil, s katerimi
ponudnik dokazuje usposobljenost in sposobnost in so vezani na datumske omejitve,

upošteval prvotno postavljeni datum za
predložitev ponudb.
Skladno z 12. členom ZJN-1 se spremeni
jezik oziroma jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe (IV.3.5) poleg slovenščine
se doda angleški oziroma nemški jezik za
naslednje sestavne dele ponudbe: dokazila
za ugotavljanje usposobljenosti ponudnika
– 5. člen Priloga 2 Navodil ponudnikom, Finančno zavarovanje za resnost ponudbe –
5. člen Priloga 3 Navodil ponudnikom, Tehnična ustreznost ponudbe – samo priložene
tekstualne in graﬁčne priloge – 5. člen Priloga
4 Navodil ponudnikom, Terminski plan za izvedbo javnega naročila – 5. člen Priloga 5
Navodil ponudnikom, Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila – 5. člen Priloga 6
Navodil ponudnikom, Seznam podizvajalcev
– 5. člen Priloga 7 Navodil ponudnikom in
Ostali dokumenti in informacije – 5. člen Priloga 11 Navodil ponudnikom.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 011-04-2004

Ob-26741/04

Popravek
V javnem razpisu za oddajo del: izvedba
elektrostrojne opreme v predoru Ljubelj, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 97 z dne
3. 9. 2004, Ob-23233/04 se popravita točki
IV.3.3 in IV.3.7.2) tako, da se pravilno glasita:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 10. 2004 do 9.
ure, Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za cest, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.7.2.) Datum, čas in kraj: 18. 10.
2004 ob 10. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo za promet Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Direkcija RS za ceste
Št. 483/04
Ob-26772/04
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.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični center Ljubljana,
Služba za javna naročila, Bohoričeva 28,
1525
Ljubljana,
Slovenija,
faks
01/522-27-64.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, 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, tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška cesta
14, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks
01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: diesel električni agregat
in rekonstrukcija NN bloka v TP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: v
skladu s projektno dokumentacijo.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana,
Bolnica dr. Petra Držaja.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po popisu del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: BG
za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti, BG za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, BG za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 5% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
90 dni po končni pisni primopredaji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljavni izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence iz katerega izhaja, da je
ponudnik/podizvajalec registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
2. 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).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence (datum izstavitve listine ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb) iz katerega izhaja, da ni zoper njega/podizvajalca 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,
4. 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 ponudb) iz katerega izhaja, da je ponudnik/podizvajalec poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik/podizvajalec, ki
ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati,
5. bonitetno poročilo banke ali specializirane inštitucije iz katerega je razvidno, da je
ponudnik/podizvajalec poslovno, ekonomsko in ﬁnančno sposoben izvesti predmetno
javno naročilo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
6a) podroben opis vsebine – predmeta
ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami
naročnika, izpolnjen in potrjen popis del,
6b) seznam po zahtevnosti, vrednosti in
vsebini primerljivih del v zadnjih treh letih,
skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu, z
vrednostmi in datumi izvedbe – ponudnik
mora predložiti najmanj pet potrdil o dobro
opravljenem delu,
6c) izobrazbene in strokovne kvaliﬁkacije
izvajalca gradnje ter kvaliﬁkacije izvajalca
gradnje ter kvaliﬁkacije vodstvenega osebja, zlasti pa oseb, ki bodo vodile izvedbo
gradnje,
6d) podatke o povprečnem številu zaposlenih delavcev in vodstvenega osebja v
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zadnjih treh letih – pogoj je najmanj 10 redno zaposlenih delavcev usposobljenih za
izvajanje del, ki so predmet javnega naročila,
6e) certiﬁkate, ki jih izdajajo pooblaščeni
organi ali druge organizacije za nadzor kakovosti, s katerimi potrdijo skladnost opreme
oziroma storitev z zahtevanimi tehničnimi
predpisi, speciﬁkacijami in standardi.
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 9. 11. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun zakladniškega računa pri Upravi za
javna plačila št.: 01100-6030277894.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 11. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 11. 2004
ob 12. uri; Klinični center Ljubljana, Zaloška
cesta 7, Ljubljana, predavalnica IV.
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: 1. 10. 2004.
Klinični center Ljubljana
Ob-26799/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod Hrastovec-Trate, kontaktna oseba: Raduha Andreja, Hrastovec 22, 2230 Lenart,
Slovenija,
tel.
02/729-35-16,
faks
02/729-35-69, elektronska pošta: zavod@hrastovec.org.
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: 6/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža strojev v pralnici perila, predčistilne naprave in ureditev okolja v okviru izvedbe gradenj za stanovanjsko poslovni objekt v Voličini.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zavod Hrastovec-Trate,
na naslovu Hrastovec 22, 2230 Lenart, na
lokaciji v Voličini.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: stroji za pralnico perila.
3) Obseg ali količina: 1 kom. industrijski
pralni stroj, 1 kom. rotacijski sušilni stroj, 2
kom. rotacijski sušilni stroj, 1 kom. industrijski likalni stroj.
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Sklop št. 02
2) Kratek opis: dobava predčistilne naprave.
3) Obseg ali količina: dobava, montaža
in zagon predčistilne naprave ter vsa pripadajoča gradbena dela.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: ureditev okolja in interne
kanalizacije za stanovanjsko poslovni objekt
v Voličini.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg
– sklop št. 1: stroji za pralnico perila,
– sklop št. 2: predčistilna naprava,
– sklop št. 3: ureditev okolja in interne
kanalizacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne. Skrajni rok za dobavo in dokončanje del je 2 meseca po oddaji naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe v višini 10% od
ponudbene vrednosti javnega naročila in ob
podpisu pogodbe mora ponudnik predložiti
menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: glede na
to, da je javni razpis v okviru gradenj stanovanjsko poslovnega objekta v Voličini, je rok
plačila enak kot pri razpisu gradenj, in sicer
izvajalcu/dobavitelju se plača najmanj 90 dni
od dneva prejema računa za dobavljeno
blago, in sicer na transakcijski račun ponudnika do 70% pogodbene vrednosti in 30%
pogodbene vrednosti v roku najmanj 90 dni
po opravljenem tehničnem pregledu.
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.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazilo o registraciji, – dokazilo, da
proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije
in da ni prenehal poslovati na podlagi sodne
ali druge prisilne odločbe, – potrdilo o nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih,
– dokazila o ﬁnančnem poslovanju.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika, da je tehnično sposoben izvesti JN in opis tehnične
zmožnosti izvedbe – izjava ponudnika, da je
tehnično sposoben izpeljati javno naročilo s
speciﬁkacijo tehničnih sredstev, s katerimi
bo ponudnik izvedel predmetno javno naročilo; izjava ponudnika, da redno izpolnjuje
minimalne zahteve iz kolektivne pogodbe;
izjava ponudnika, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe, izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik v
zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega
razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti, izjava ponudnika, da bo priznal
in obračunal ter plačal dobaviteljem blaga,
kooperantom del zapadle obveznosti in zakonite zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izdanih računih za opravljene storitve
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podizvajalcev in kooperantov; vzorci, opis ali
fotograﬁje izdelkov, ki jih bo ponudnik dobavil, izpolniti referenčno listo, izjava ponudnika, v kateri ponudnik zagotavlja, da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je
povezano z določbami o varstvu pri delu,
zaposlovanju in delovnimi pogoji, veljavnimi
v Republiki Sloveniji, seznam podizvajalcev.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 6/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 11. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki lahko
prevzamejo razpisno dokumentacijo osebno
vsak delavnik od 9. do 12. ure ali po pošti. V
ceno je že vključen DDV, na TRR Zavoda
Hrastovec-Trate, št. 01100-6030300592,
sklic na številko 04-4 pri UJP Slovenska
Bistrica. Ponudnik mora ob dvigu razpisne
dokumentacije predložiti kopijo potrdila o
plačilu, davčno številko in točen naslov ponudnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 11. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 75 dni od dneva odpiranja ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe ponudnika, ki predložijo pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 11. 2004
ob 13. uri, Zavod Hrastovec-Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 10. 2004.
Zavod Hrastovec-Trate
Ob-26803/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Pivka, kontaktna oseba: Ludvika Šabec, inž. gradb., Kolodvorska ulica 5, 6257
Pivka, Slovenija, tel. 05/72-10-100, faks
05/72-10-102, elektronska pošta: ludvika.
sabec@pivka.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Tringrad Nova d.o.o., kontaktna oseba: Miroslav Lazar, u.d.i.g., Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, Slovenija, tel.
041/665-786, faks 05/625-00-26, elektronska pošta: tringrad.nova@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba komunalne infrastrukture v Pivki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pivka – ZN Motel, UN
Center in okolica.
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II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
meteorne in fekalne kanalizacije, vodovoda,
gradbenih del za potrebe elektro instalacij,
telefonskega in kabelskega omrežja, javne
razsvetljave, ceste.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 15. 2. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini
10,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: mesečne
situacije, izplačilo v roku 90 dni od potrditve
s strani nadzornega organa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem 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);
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da ni bil pravnomočno
obsojen za katerokoli kaznivo dejanje;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečaj ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da ponudnik v zadnji 6 mesecih ni imel
blokiranega TRR
– da ima usposobljeno osebje (vodstveno in tehnično osebje).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– za pravne osebe celoten redni izpis iz
sodnega registra (vključno z dejavnostmi),
za samostojne podjetnike pa priglasitev na
davčnem uradu (vključno z dejavnostjo) ter
fotokopija zavarovalne police in zavarovalne pogodbe za zavarovanje pred odgovornostjo;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da ni bil
pravnomočno obsojen za katerokoli kaznivo
dejanje;
– potrdilo pristojnega sodišča (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravni oddelek), 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 poslovanja
ponudnika ne vodi izredna uprava ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež.

III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 2 ali BON
3 za pravne osebe ali za samostojne obrtnike potrdilo ponudnikove poslovne banke, iz
katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih
6 mescih ni imel blokiranega TRR.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– 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.);
– reference pri izvedbi tovrstnih objektov
v zadnjih dveh letih.
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 27. 10. 2004.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski
račun
Občine
Pivka
št.
01291-01000016298 pred prevzemom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 11. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 11. 2004
ob 12. uri; Občina Pivka, sejna soba, Kolodvorska 5, Pivka.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 10. 2004.
Občina Pivka
Ob-26819/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta: oto.
rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Oblak Robert, univ. dipl.
inž. grad., Mlekarska ul. 13, 4000 Kranj,
Slovenija, tel. 04/28-08-838, elektronska
pošta: robert.oblak@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,
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1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-253,
faks 01/30-68-206, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja predorov Barnica in Tabor na
odseku Razdrto–Vipava; Rebernice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek Razdrto–Vipava;
Rebernice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
del pri izgradnji predorov Barnica in Tabor
na odseku HC Razdrto – Vipava; Rebrnice,
ki obsegajo:
– izkop in gradbena dela pri izvedbi predorov vključno s portali,
– dela potrebna za zagotovitev požarne
vode za predora in
– gradbena in obrtniška dela pri izvedbi
pogonske centrale predorov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 16 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 183,000.000 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. in kredita Republike Italije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano bilanco oziroma izpisek iz bilance
stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki
mora odražati zadnje dejansko stanje registracije ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj;
– seznam glavne izvajalčeve opreme;
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 419-04 z dne 10. 9. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 11. 2004.
Cena: 50.000 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: 24. 11. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 11. 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: 1. 10. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-26820/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta: oto.
rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
kontaktna oseba: Mitja Leban, univ. dipl.
inž. grad., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
05/61-54-419,
faks
05/65-90-048, elektronska pošta: mitja.leban@dd-ceste.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o., kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-253,
faks 01/30-68-206, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja cestniske postaje Vogrsko, sever
in jug.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: HC Razdrto – Vrtojba,
odsek Selo – Šempeter.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:

II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
cestninske postaje Vogrsko, sever in jug, ki
obsega:
– cestni del, ki zajema razširitev v priključku Vogrsko na severni strani za dve
kombinirani stezi in plato ter na južni strani
za eno kombinirano stezo in plato;
– visokogradnja – objekti:
– upravni stavbi,
– nadstrešnici,
– otoki s kabinami,
– notranja oprema,
– instalacije objektov – elektro in strojni del,
– zunanja ureditev;
– komunalni priključki:
– nizko napetostni priključek,
– klic v sili,
– javna razsvetljava,
– vodovod.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece 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 11,700.000 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.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki
mora odražati zadnje dejansko stanje registracije ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj kot glavni izvajalec ali partner v
skupnem nastopanju, za istovrstna dela,
– seznam glavne izvajalčeve opreme,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi in drugih strokovnih delavcev ponudnika,
– seznam podizvajalcev.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 17-18/04 z dne 27. 2. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 11. 2004.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo
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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: 11. 11. 2004, do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 11. 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: 1. 10. 2004.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-26873/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance,
Davčna uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Igor Štraus – za formalni del,
Janez Berkopec – za tehnični del, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-27-00, faks 01/478-27-43, elektronska pošta: igor.straus@gov.si, janez.berkopec@gov.si,
internetni
naslov:
http://www.gov.si/durs/index.php.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 22/2004 – LAN DU
Novo mesto.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prenova šibko in jakotočnega razvoda v
DU Novo mesto.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Davčni urad Novo mesto, Kandijska cesta 21, Novo mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 4. 10. 2004 in/ali konec
22. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo se
izvrši v roku 30 dni od uradnega prejema
računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
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– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da ima potrjeni dve referenci za izvedbo podobnega dela v zadnjih treh letih pred
objavo tega javnega naročila, vsaka mora
biti v vrednosti najmanj 10,000.000 SIT.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
biti ﬁnančno in poslovno sposoben, kar za
gospodarske družbe pomeni, da sodijo vsaj
v bonitetni razred 3C za leto 2003, da imajo
v zadnjih 6 mesecih 0 dni dospelih neporavnanih obveznosti in da na dan pred izstavitvijo obrazca BON-2 niso imele dospelih neporavnanih obveznosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: 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 22. 10. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 22. 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 22. 12. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pravni predstavniki podjetja ali pooblaščene osebe pravnih predstavnikov s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 10. 2004
ob 9:30; Ministrstvo za ﬁnance, Davčna
uprava Republike Slovenije, Glavni urad,
Šmartinska 55, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
tudi preko spletne strani naročnika.
Ogled objekta bo 14. 10. 2004 ob 10. uri,
na naslovu Kandijska cesta 21, 8000 Novo
mesto.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 10. 2004.
Ministrstvo za ﬁnance,
Davčna uprava Republike Slovenije

Storitve
Št. 404-01-139/2004

Ob-26916/04

Sprememba objave
V javnem razpisu za oddajo naročila storitve po odprtem postopku za Finančni najem s postopnim odkupom – leasing objekta
»preureditev bivše lokacije »Tomos« za preselitev Srednje tehniške šole Koper«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 107 z dne
1. 10. 2004, Ob-26240/04 in EU št. 2004/S
192-163937 z dne 1. 10. 2004 se spremenijo točke tako, da se sedaj glasijo:

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče od: 4. 11. 2004 do
4. 1. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: datum prejema: 4. 1.
2005 do 10. ure; Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad za investicije, Trg OF 13,
1000 Ljubljana – vložišče.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 1. 2005
ob 12. uri; Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Služba za investicije, Kotnikova 38,
sejna soba – 3. nadstropje, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 035-32/04-40

Ob-26924/04

Popravek
V javnem razpisu za predmet javnega
naročila čiščenje poslovnih prostorov in drugih površin z dobavo sanitarnega potrošnega materiala za potrebe RS Upravne enote
Ljubljana, Adamič – Lundrovo nabrežje 2,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 97 z
dne 3. 9. 2004, Ob-23002/04, se v točki
III.2.1) dopolni osma alinea in spremeni deveta alinea, tako, da se glasi:
– da predloži kot zavarovanje za resnost ponudbe bančno garancijo v višini
10% ponudbene vrednosti za eno leto,
– da predloži izjavo banke, da bo ponudniku v primeru, da bo izbran, izdala
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene cene za čas veljavnosti pogodbe.
Upravna enota Ljubljana
Ob-26633/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna oseba:
Štefan Hren, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija, tel. 01/58-72-100, faks
01/52-84-618, elektronska pošta: stefan.
hren@psih-klinika.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-O-11/2004-S-HŠ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
laboratorijske storitve.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: letni
obseg v skupni ocenjeni vrednosti
26,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: takoj po podpisu pogodbe v trajanju 1 leta.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 50.000 SIT in bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
50.000 SIT.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
roku 30 dni, skladno z določili pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot opredeljeno
v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora podati izjavo,
da bo storitve opravljal v skladu z veljavnimi
standardi in normativi.
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.
Najnižja cena za celoten predmet javnega naročila, ki bo določena s ponderiranjem
cene posamezne storitve na način, določen
v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu
določil
naročnik:
JN-O-11/2004-S-HŠ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 11. 2004.
Pogoji in način plačila: dokumentacija je
na voljo brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 11. 2004 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 11. 2004
ob 10. uri; v Ljubljani, Studenec 48, Upravna
zgradba PK Ljubljana, sejna soba.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 9. 2004.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 404-120/2002
Ob-26634/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, kontaktna oseba: Igor Naglič, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-33-11, faks 01/478-32-90, Igor.naglic@gov.si,
internetni
naslov:
www.mg-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 6 – ﬁnančne storitve; b)
bančne storitve.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– opravljanje ﬁnančnih storitev v zvezi z naložbami iz proračunskih sredstev
po javnih razpisih ministrstva za sanacijo
podjetij;
– opravljanje ﬁnančnih storitev v zvezi z naložbami iz proračunskih sredstev
po javnem razpisu ministrstva iz leta
1999 za soﬁnanciranje investicij v obnovo in razvoj turističnih objektov;
– spremljava in vodenje naložb iz naslova pogojnih in nepovratnih subvencijskih sredstev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: 1. 1. 2005, konec: 30. 6.
2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz proračuna
Republike Slovenije. Način plačevanja z roki
je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni
sestavini 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: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 11. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 11. 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: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 11. 2004
ob 13. uri; Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2004.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 404-08-398/2004-8
Ob-26647/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/
433-11-11, 01/230-52-25, faks 01/431-90-35,
01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
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Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktni osebi za dvig
razpisne dokumentacije: Boštjan Purkat, tel.
01/471-25-86, Dušan Cirar, tel. 01/471-23-48,
dodatne informacije – vodja izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-43, faks 01/431-90-35,
elektronska pošta: bostjan.purkat@mors.si,
dusan.cirar@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi za dvig
razpisne dokumentacije: Boštjan Purkat, tel.
01/471-25-86, Dušan Cirar, tel. 01/471-23-48,
dodatne informacije – vodja izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-43, faks 01/431-90-35,
elektronska pošta: bostjan.purkat@mors.si,
dusan.cirar@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Opis: nezgodno zavarovanje oseb
MORS.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
storitev po prilogi IA Zakona o javnih naročilih in sicer pod št. 6. ﬁnančne storitve, a)
zavarovalniške storitve.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 260/2004-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nezgodno zavarovanje oseb MORS.
Zavarovane osebe so:
Skupina I.
1.1. Poklicni pripadniki SV in vojaki na
prostovoljnem služenju vojaškega roka v
SV za ves čas trajanja zavarovanja (od
1. 1. 2005 do 31. 12. 2005-12 mesecev-24
ur na dan), na usposabljanje oziroma na
vojaško službo vpoklicani pripadniki obvezne in pogodbene rezervne sestave SV v
poveljstvih, enotah in zavodih v RS, vključno s pripadniki rezervne sestave vojaške
policije in enot za upravne zveze tako, da
rezervni sestavi zavarovanje teče le v času,
ko odidejo od doma na obveznost (neposredno opravljanje vojaške službe, vojaške
vaje, druga usposabljanja ipd.), med obveznostjo in do vrnitve domov (skupaj 8000
oseb);
1.2. Delavci v upravnem delu Ministrstva
za obrambo, ki zasedajo delovna mesta na
katerih se opravlja vojaška služba za čas
razporeditve na tem delovnem mestu za ves
čas trajanja zavarovanja (od 1. 1. 2005 do
31. 12. 2005-12 mesecev-24 ur na dan) (39
oseb);
1.3. Potniki na zračnih plovilih v času
vožnje s plovili, pri vstopu in izstopu iz plovila in pri reševanju ob nesreči s plovilom
(100 oseb);
1.4. Potniki na vodnih plovilih v času vožnje s plovili, pri vstopu in izstopu iz plovila in
pri reševanju ob nesreči s plovilom
(7oseb);
1.5. Pripadniki SV na stalnih dolžnostih v
tujini ves čas trajanja zavarovanja (od 1. 1.
2005 do 31. 12. 2005-12 mesecev-24 ur na
dan) (100 oseb);
1.6. Državljani, ki sodelujejo na usposabljanjih in vajah civilne obrambe v organizaciji zavarovalca v času, ko odidejo od doma
na obveznost, med obveznostjo in do vrnitve domov (10 oseb);
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1.7. Inšpektorji Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
ves čas trajanja zavarovanja (od 1. 1. 2005
do 31. 12. 2005-12 mesecev-24 ur na dan)
(53 oseb);
1.8. Pripadniki enotne kurirske službe,
organizirane pri izpostavah uprav za obrambo in delavci MORS, ki so s sklepom ministra določeni za prenos odločitev o izvajanju
ukrepov za pripravljenost in povelj za izvajanje mobilizacije ter sklic glavnih izvrševalcev ukrepov za pripravljenost MORS v času
opravljanja nalog, ko odidejo od doma na
obveznost, med obveznostjo in do vrnitve
domov (20 oseb);
1.9. Sodelavec, ki opravlja kurirske naloge v COU Poljče v času, ko odide od doma
na obveznost, med obveznostjo in do vrnitve domov (1 oseba);
1.10. Inšpektorji Inšpektorata RS za
obrambo ves čas trajanja zavarovanja (od
1. 1. 2005 do 31. 12. 2005-12 mesecev-24
ur na dan) (19 oseb).
Skupina II.
2.1. Posadke na zračnih plovilih, kandidati za pilote štipendite med selektivnim letenjem in štipendisti piloti v času priprav na
vožnjo, med vožnjo s plovilom, pri vstopu in
izstopu iz plovila, pri nesreči s plovilom in pri
postopkih, povezanih z uporabo plovila
(skupaj 100 oseb);
2.2. Posadke na vodnih plovilih v času
med vožnjo s plovilom, pri vstopu in izstopu
iz plovila, pri reševanju ob nesreči s plovilom
in pri postopkih, povezanih z uporabo plovila (25 oseb);
2.3. Demonterji min, pirotehniki in piromehaniki, pripadniki enot za varstvo pred
neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, pripadniki enot za proženje snežnih plazov, delavci, ki opravljajo delo kot skladiščniki in vzdrževalci streliva MES in raket, izvajalci
testiranja streliva in orožja ter poveljniki pionirskih oddelkov, vodov in čet ter potapljači
in potapljači za tehnično potapljanje v času,
ko odidejo od doma na obveznost, med obveznostjo in do vrnitve domov (skupaj 75
oseb);
2.4. Pripadniki SV, ki so registrirani člani
športnih organizacij v športnih panogah, v
razredu povečane nevarnosti, inštruktorji
gorske šole in pripadniki SV, ki sodelujejo v
reševalnih akcijah s helikopterjem v času, ko
odidejo od doma na obveznost, med obveznostjo in do vrnitve domov (skupaj 40
oseb);
2.5. Vojaški diplomatski predstavniki in
administrativno tehnično osebje na delu v
tujini ves čas trajanja zavarovanja (od 1. 1.
2005 do 31. 12. 2005-12 mesecev-24 ur na
dan) (25 oseb);
2.6. Sodelavci za materialno tehnične
zadeve v Sektorju za civilno obrambo v
času, ko odidejo od doma na obveznost,
med obveznostjo in do vrnitve domov
(2 osebi).
2.7. Vpoklicani pripadniki enot in služb
Civilne zaščite in sil za zaščito, reševanje in
pomoč, osebe, ki prostovoljno sodelujejo v
Civilni zaščiti, delavci Uprave RS za zaščito
in reševanje v času izvajanja delovnih nalog, v času službenih potovanj doma in v
tujini, sodelovanja na vajah in drugih oblikah
usposabljanja doma in v tujini, udeleženci
usposabljanj v Izobraževalnem centru za
zaščito in reševanje RS, udeleženci usposabljanj v programih, ki jih organizira Uprava
RS za zaščito in reševanje oziroma Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS,
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zunanji predavatelji in inštruktorji Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje RS,
vsi do tu navedeni pod to točko-2.7.- v času,
ko odidejo od doma na obveznost, med obveznostjo in do vrnitve domov. Poveljnik,
namestnik poveljnika Civilne zaščite RS in
člani Štaba Civilne zaščite RS ter poveljniki,
namestniki poveljnikov in člani regijskih štabov Civilne zaščite ves čas trajanja zavarovanja (od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005-12
mesecev-24 ur na dan) (skupaj 600 oseb).
Skupina III.
3.1. Pripadniki SV v mirovnih operacijah,
ki so nameščeni na kriznem območju z nepretrganimi ali ponavljajočimi spopadi, oziroma pogostimi incidenti – po seznamu zavarovatelja, za ves čas trajanja zavarovanja
(od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005-12 mesecev-24 ur na dan). Zavarovanje krije nezgode pri opravljanju dela po nalogu sklenitelja
zavarovanja in vključuje tudi rizike vojnega
dogajanja (200 oseb).
Skupina IV.
4.1. Poklicni pripadniki SV na mirovni
misiji ISAF v Afganistanu za ves čas trajanja
zavarovanja (od 1. 1. 2005 do 31. 12.
2005-12 mesecev-24 ur na dan). Zavarovanje krije nezgode pri opravljanju dela po
nalogu sklenitelja zavarovanja v mirovni misiji in vključuje tudi rizike vojnega dogajanja
in terorističnih dejanj (37 oseb).
Nezgodno zavarovanje oseb vključuje:
smrt zaradi nezgode, invalidnost, dnevno
odškodnino, smrt zaradi bolezni in stroške
zdravljenja.
Podrobnejša speciﬁkacija (zavarovalne
vsote) je razvidna iz razpisne dokumentacije stran 14-17.
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: isto kot
v II.1.6) Opis/predmet javnega naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pogodba se sklepa za obdobje
enega leta – dvanajstih mesecev – za obdobje od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
zavarovalne premije v štirih enakih četrtletnih obrokih, v 30-ih dneh od dneva uradnega prejema računa na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo: fotokopija izpiska iz sodnega
registra (ali druge ustrezne evidence), izdanega v letu 2004.
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;
Dokazilo: fotokopija izpiska iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence.
Dovoljenje oziroma odločbo izda pristojni
organ Upravne enote, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj, za opravljanje določene dejavnosti, skladno z Zakonom o gospodarskih

družbah, v nasprotnem primeru pa zadostuje tudi lastna izjava, skladno s 44. členom
ZJN-1-UPB1.
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;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje (Kazenska evidenca), da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, ki na dan oddaje ponudbe ni starejše od 30 dni in lastna izjava v skladu s 44.
členom ZJN-1-UPB1 dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo, 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.
4. da ni zoper ponudnika 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;
Dokazilo: fotokopija potrdila izdanega s
strani sodišča oziroma pristojnega organa,
ki na dan oddaje ponudbe ni starejše od 30
dni
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: original potrdilo, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež in, ki na dan oddaje ponudbe ni starejše od 30 dni
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ki na da oddaje ponudbe ni starejše od 30 dni.
Kolikor ponudbi niso priloženi dokazi-dokumenti in podpisane in žigosane izjave, ki
dokazujejo izpolnitev posameznega pogoja,
se ponudba izloči.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila
1. da je priložil:
a) bančno garancijo za resnost ponudbe
(vzorec v prilogi št. 6)
b) izjavo banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo posla – pogodbenih obveznosti (vzorec izjave v prilogi št. 4, vzorec
garancije v prilogi št. 5)
2. da je ﬁnančno in poslovno sposoben
a) podatki o plačilni sposobnosti
– fotokopija obrazca BON 2, izdanega v
letu 2004:
ponudnik na dan pred sestavitvijo obrazca ni imel dospelih neporavnanih obveznosti
in v zadnjih 6 mesecih je imel ponudnik dospele neporavnane obveznosti 0 dni ali
– fotokopija potrdila poslovne banke, ki
vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta
v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti ni bil
blokiran, izdanega v letu 2004,
3. da je priložil reference s priloženimi
potrdili petih pogodbenih partnerjev, s katerimi največ sodeluje in vrednostjo poslov –
da je navedel podatke o najvažnejših pogodbah na področju javnega naročila (izjava
in podatki v prilogi št. 2)
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Kolikor ponudbi niso priloženi dokazi-dokumenti in podpisane in žigosane izjave, ki
dokazujejo izpolnitev posameznega pogoja,
se ponudba izloči.
III.2.1.3) Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da dokaže svojo sposobnost za izvedbo javnega naročila – obvezna dokazila:
1. da dani podatki v tej ponudbi niso zavajajoči – izjava ponudnika, da ni dal zavajajoče podatke (izjava v prilogi št. 7);
2. da se strinja s pogoji razpisa (izjava o
soglašanju s pogoji razpisa-priloga št. 7);
3. da je priložen izpolnjen obrazec ponudbe (poglavje III.-str. 8 razpisne dokumentacije);
4. da je priložen cenik (izpolnjen, podpisan, žigosan) (priloga št.:1 in 1A);
5. da je priložena izjava o pozavarovanju
(podpisana in požigosana) (priloga št. 3);
6. da je priložena potrditev veljavnosti
cen (podpisana in požigosana) (priloga
št. 3):
– vse cene v ponudbi so ﬁksne za čas
veljavnosti pogodbe;
7. da je priložena potrditev plačilnega
roka (podpisana in požigosana) (priloga
št. 3):
– plačilo zavarovalne premije v štirih
enakih četrtletnih obrokih, v 30-ih dneh od
dneva uradnega prejema računa na naročnikov naslov;
8. da so priloženi pogoji ponudnika, ki se
nanašajo na zahtevano vrsto zavarovanja in
obrazci za prijavo nezgode in priložena izjava, da pod točko 4.1. v predmetu javnega
razpisa (zavarovane osebe) ni klavzule o
izključitvi terorističnih dejanj, so vključeni
tudi riziki vojnih dogodkov in terorističnih
dejanj, (priloga št. 8);
9. da je priložen vzorec pogodbe (izpolnjen, podpisan in ožigosana vsaka stran
pogodbe) (priloga št. 9).
Kolikor ponudbi niso priloženi dokazi-dokumenti in podpisane in žigosane izjave, ki
dokazujejo izpolnitev posameznega pogoja,
se ponudba izloči.
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.
Ponudniki, ki bodo izpolnili pogoje za
sposobnost bodo ocenjeni na podlagi ocenjevalnega merila: najnižja cena.
Najnižja cena pomeni, da je edino merilo
le najnižja cena, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik 404-08-398/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 11. 2004, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z navedbo
polnega naslova in št. javnega razpisa MORS
260/2004-ODP) na transakcijski račun št.
01100-6370191114. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti. Pred
tem je potrebno predložiti dokumentacijo o
vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke:
navedbo polnega naslova ponudnika, davčno
številko, št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000260) ter potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
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V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika z številko fax-a,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 22. 11. 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 dokončne izvedbe posla.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: javno odpiranje ponudb bo dne 23. 11. 2004 ob 9. uri,
na Ministrstvu za obrambo, Direktorat za
logistiko, Sektor za naročila, Kardeljeva
ploščad 24, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 9. 2004.
Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-399/2004-13
Ob-26648/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/433-11-11,
01/230-52-25,
faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,,
Oddelek za nabavo, kontaktni osebi za dvig
razpisne dokumentacije: Boštjan Purkat, tel.
01/471-25-86, Dušan Cirar tel. 01/471-23-48,
dodatne informacije – vodja izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-43, faks 01/431-90-35,
elektronska pošta: bostjan.purkat@mors.si,
dusan.cirar@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Od-

delek za nabavo, kontaktni osebi za dvig
razpisne dokumentacije: Boštjan Purkat, tel.
01/471-25-86, Dušan Cirar tel. 01/471-23-48,
dodatne informacije – vodja izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-43, faks 01/431-90-35,
elektronska pošta: bostjan.purkat@mors.si,
dusan.cirar@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Opis: zavarovanje prevoznih sredstev MORS.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
storitev po prilogi IA zakona o javnih naročilih in sicer pod št. 6. ﬁnančne storitve, a)
zavarovalniške storitve.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 259/2004-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zavarovanje prevoznih sredstev MORS.

a) Zavarovanje cestnih motornih vozil:
Število vozil
Zap.
št.

Vozila

1

2

1.
2.
3.

Osebna
Tovorna
Avtobusi

4.

priključ.
vozila,
delovni stroji

5.
6.
7.

skupaj

s kasko zav.
(obvezno
+ kasko)

brez
kasko zav.
(le obvezno)

4

5

6

1238
912
24

130
10
0

1108
902
24

406

31

375

preizkusne tablice (brez
motociklov)
Motocikli

15
27

5
0

10
27

tirna vozila
(vagoni serije
SMMP)

48

0

48

b) Zavarovanje zračnih plovil
Zap.
št.
1.

Število zračnih plovil
Zračna plovila

skupaj

s kasko
zavarov.

z zavarov.
odgovornosti

helikopterji:
BELL 412

8

0

8

BELL 206
COUGAR AS-532-AL (H3-71,
H3-72, H3-73, H3-74)

3
4

3
4

3
4
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Število zračnih plovil
s kasko
z zavarov.
skupaj
zavarov.
odgovornosti

Zračna plovila
letala:
ZLIN 242

8

0

8

ZLIN 143

2

0

2

PILATUS PC-9

2

0

2

PILATUS PC-9M
z nadgradnjo

9

0

9

TURBOLET L 410

1

0

1

PILATUS PC-6
(Turbo Porter)

2

2

2

c) Zavarovanje vodnih plovil
Zap.
št.
1.

2.

Vodna plovila
Patruljna ladja
SUPERDVORA
MK II
Patruljni čoln
ANTARKTIK OPEN

Število vodnih plovil

Vrednost
v SIT/kos

skupaj

658,280.080

1

0

1

12,275.874

1

0

1

s kasko
z zavarov.
zavarov. odgovornosti

3.

Patruljni čoln
NOVOMARINE HD 7

9,442.980

1

0

1

4.

Gumi čoln
ZODIAC F-530

3,400.000

2

0

2

Podrobnejša speciﬁkacija je razvidna iz
razpisne dokumentacije stran 14-17 in iz priloge 1 in 2 razpisne dokumentacije.
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: isto kot
v II.1.6) Opis/predmet javnega naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pogodba se sklepa za obdobje
enega leta – dvanajstih mesecev – za obdobje od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
zavarovalne premije v štirih enakih četrtletnih obrokih, v 30 dneh od dneva uradnega
prejema računa na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo: fotokopija izpiska iz sodnega
registra (ali druge ustrezne evidence), izdanega v letu 2004.
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;
Dokazilo: fotokopija izpiska iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence.
Dovoljenje oziroma odločbo izda pristojni
organ Upravne enote, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj, za opravljanje določene de-

javnosti, skladno z Zakonom o gospodarskih
družbah, v nasprotnem primeru pa zadostuje tudi lastna izjava, skladno s 44. členom
ZJN-1-UPB1.
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;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje (Kazenska evidenca), da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, ki na dan oddaje ponudbe ni starejše od 30 dni in lastna izjava v skladu s 44.
členom ZJN-1-UPB1 dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo, 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.
4. da ni zoper ponudnika 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;
Dokazilo: fotokopija potrdila izdanega s
strani sodišča oziroma pristojnega organa, ki
na dan oddaje ponudbe ni starejše od 30 dni
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: original potrdilo, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež in, ki na dan oddaje ponudbe ni starejše od 30 dni
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane;

Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ki na da oddaje ponudbe ni starejše od 30 dni.
Kolikor ponudbi niso priloženi dokazi-dokumenti in podpisane in žigosane izjave, ki
dokazujejo izpolnitev posameznega pogoja,
se ponudba izloči.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila
1. da je priložil:
a) bančno garancijo za resnost ponudbe
(vzorec v prilogi št. 10),
b) izjavo banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo posla – pogodbenih obveznosti (vzorec izjave v prilogi št. 8, vzorec
garancije v prilogi št. 9),
2. da je ﬁnančno in poslovno sposoben,
a) podatki o plačilni sposobnosti
– fotokopija obrazca BON 2, izdanega v
letu 2004:
– ponudnik na dan pred sestavitvijo obrazca ni imel dospelih neporavnanih obveznosti in v zadnjih 6 mesecih je imel ponudnik
dospele neporavnane obveznosti 0 dni ali
– fotokopija potrdila poslovne banke, ki
vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta
v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti ni bil
blokiran, izdanega v letu 2004,
3. da je priložil reference s priloženimi
potrdili petih pogodbenih partnerjev, s katerimi največ sodeluje in vrednostjo poslov –
da je navedel podatke o najvažnejših pogodbah na področju javnega naročila (izjava
in podatki v prilogi št. 6)
Kolikor ponudbi niso priloženi dokazi-dokumenti in podpisane in žigosane izjave, ki
dokazujejo izpolnitev posameznega pogoja,
se ponudba izloči.
III.2.1.3) Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da dokaže svojo sposobnost za izvedbo javnega naročila – obvezna dokazila:
1. da dani podatki v tej ponudbi niso zavajajoči – izjava ponudnika, da ni dal zavajajoče podatke (izjava v prilogi št. 11);
2. da se strinja s pogoji razpisa (izjava o
soglašanju s pogoji razpisa-priloga št. 11);
3. da je priložen izpolnjen obrazec ponudbe (poglavje III.-str. 20 razpisne dokumentacije);
4. da je priložen cenik (izpolnjen, podpisan, žigosan) (priloga št.:3, 3a, 4, 4a, 5,
5a);
5. da je priložena izjava o pozavarovanju
(podpisana in požigosana) (priloga št. 7);
6. da je priložena potrditev veljavnosti
cen (podpisana in požigosana) (priloga
št. 7):
– vse cene v ponudbi so ﬁksne za čas
veljavnosti pogodbe;
7. da je priložena potrditev plačilnega
roka (podpisana in požigosana) (priloga
št. 7):
– plačilo zavarovalne premije v štirih
enakih četrtletnih obrokih, v 30-ih dneh od
dneva uradnega prejema računa na naročnikov naslov;
8. da so priloženi pogoji ponudnika, ki se
nanašajo na zahtevano vrsto zavarovanja in
obrazci za prijavo škode (priloga št. 12);
9. da je priložen vzorec pogodbe (izpolnjen, podpisan in ožigosana vsaka stran
pogodbe) (priloga št. 13).
Kolikor ponudbi niso priloženi dokazi-dokumenti in podpisane in žigosane izjave, ki
dokazujejo izpolnitev posameznega pogoja,
se ponudba izloči.
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III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: št. 404-08-399/2004-10
Ob-24379/04, Uradna objava št. 101/2004 z
dne 17. 9. 2004 (datum odposlanja 9. 9.
2004).
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena
Ponudniki, ki bodo izpolnili pogoje za
sposobnost bodo ocenjeni na podlagi ocenjevalnega merila: najnižja cena.
Najnižja cena pomeni, da je edino merilo
le najnižja cena, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik 404-08-399/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 11. 2004, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS 259/2004-ODP) na transakcijski
račun št. 01100-6370191114. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po
pošti. Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora
naslednje podatke: navedbo polnega
naslova ponudnika, davčno številko, št.
javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000259) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 22. 11. 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 dokončne izvedbe posla.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: javno odpiranje ponudb bo dne 23. 11. 2004 ob 10. uri,
na Ministrstvu za obrambo, Direktorat za
logistiko, Sektor za naročila, Kardeljeva
ploščad 24, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 9. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Ob-26653/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance,
Davčna uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Igor Štraus ali Jure Mahkota,
Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-28-23, 478-27-74, faks
01/478-27-43, elektronska pošta: igor.straus@gov.si, jure.mahkota@gov.si, internetni
naslov: http://www.gov.si/durs/index.php.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot
v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
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II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve. Priloga IA, zavarovalniške
storitve.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 21/2004 – Zavarovanje
vozil.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zavarovanje vozil Davčne uprave Republike Slovenije za leto 2005.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Davčni uradi po Sloveniji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
a) avtomobilska odgovornost (AO) – z
zakonsko predpisanimi zavarovalnimi vsotami in upoštevanjem uporabe vozil izven
meja Republike Slovenije;
b) AO plus: zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb z zavarovalno
vsoto 8,000.000 SIT;
c) za vozila letnik 2001 in mlajša – skupaj
90 vozil:
a) avtomobilski kasko z 1% odbitno
franšizo od nabavne vrednosti novega avtomobila, na dan obračuna škode,
b) kraja vozila in njegovih sestavnih
delov brez franšize,
c) razbitje stekel in nalet divjadi brez
franšize,
d) zavarovanje vozila na parkirišču
brez franšize;
d) za vozila letnik 2000 in starejša – skupaj 129 vozil – delna kombinacija avtomobilskega kaska:
a) razbitje stekel in nalet divjadi brez
franšize,
b) zavarovanje vozila na parkirišču
brez franšize;
e) avtomobilske nezgode:
Višina zavarovalnih vsot za nezgodo
voznika in potnikov za:
– smrt 4,000.000 SIT,
– invalidnost 8,000.000 SIT,
– dnevna odškodnina 4.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo se
izvrši v roku 30 dni od uradnega prejema
računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: da na dan pred
izstavitvijo obrazca BON-2 niso imele dospelih neporavnanih obveznosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
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Ponudniki so lahko le zavarovalnice.
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 26. 10. 2004.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačna. Dosegljiva je tudi
na spletni strani naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 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 26. 12. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pravni predstavniki podjetja ali pooblaščene osebe pravnih predstavnikov s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 10. 2004
ob 9.30; Ministrstvo za ﬁnance, Davčna
uprava Republike Slovenije, Glavni urad,
Šmartinska 55, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik lahko po postopku s pogajanji brez predhodne
objave, skladno z 2. točko 97. člena Zakona
o javnih naročilih (ZJN-1A), odda istovrstna
dela izbranemu izvajalcu tudi za prihodnja
leta, pod pogojem, da niso pretekla 3 leta od
podpisa prve pogodbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 9. 2004.
Ministrstvo za ﬁnance
Davčna uprava Republike Slovenije
Ob-26688/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/51-88-362, faks 01/51-88-303,
elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.
si, internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., kontaktna oseba: Marjan
Sisinger, Šentiljska 150, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/252-10-33, faks 02/252-10-33,
elektronska pošta: marjan.sisinger@dars.si,
internetni naslov: www.dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič, Grič 54, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/518-83-62, faks 01/518-83-03, elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.si,
internetni naslov: www.dars.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., vložišče
– soba 107, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-67, faks 01/300-99-01,
internetni naslov: www.dars.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 038/S/04-JR.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zimsko – letno vzdrževanje avtocestnih
odsekov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: avtocestne baze naročnika v RS.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: AC – Kronovo–Smednik–Krška vas,
– sklop 2: AC – Vučja vas–Beltinci,
– sklop 3: AC – Izpostava–Log (PE Postojna),
– sklop 4: AC – Izpostava–Vipava (PE
Postojna),
– sklop 5: AC – Lešnica–Kranj zahod
(PE Ljubljana),
– sklop 6: AC – Voklo I in Voklo II (PE
Ljubljana),
– sklop 7: AC – bencinski servis Lukovica – OMV Istrabenz (PE Ljubljana),
– sklop 8: AC – bencinski servis Lukovica – OMV Petrol (PE Ljubljana),
– sklop 9: AC – Cikava–Korenitka–Pluska (PE Ljubljana),
– sklop 10: AC – Izpostava–Dob (PE
Ljubljana).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4–12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini: sklop 1 – 2,700.000 SIT; sklop 2 –
1,440.000 SIT; za ostale sklope bančna garancija za resnost ponudbe ni potrebna.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik ﬁnancira dobavo blaga iz lastnih sredstev. Plačilo bo izvedeno na podlagi vzorca
pogodbe, ki je priložen v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 038/S/04-JR.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 11. 2004.
Cena: 1.500 SIT.
Pogoji in način plačila: pridobiti jo je mogoče vsak dan od 8. do 12. ure. Plačilo mora
biti predhodno izvedeno na transakcijski račun pri Banki Celje d.d., št. 06000 –
0112292446.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 11. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 11. 2004
ob 9. uri; DARS d.d., Grič 54, Ljubljana, sejna soba št. 108.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 9. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Ob-26732/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, kontaktna oseba: Gabriela Börc Smolič, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks
478-71-82, elektronska pošta: Gabriela.
Börc.Smolič@gov.si, internetni naslov:
http://www.gov.si/mop/.
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) Opis: tehnični in ﬁnančni nadzor nad
izvajanjem programa postopnega zapiranja
Rudnika Trbovlje Hrastnik, II. faza
(2005-2009).
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: A9.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
tehnični in ﬁnančni nadzor nad izvajanjem programa postopnega zapiranja
Rudnika Trbovlje Hrastnik, II. faza
(2005-2009, podrobneje opredeljeno v
projektni nalogi razpisne dokumentacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na sedežu naročnika,
Dunajska 48, Ljubljana.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: je razviden iz projektne naloge razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1 2005 in /ali konec
31. 12. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe in
bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: izvajalec nadzora
mora biti neodvisna strokovna institucija.
Strokovnjaki izvajalca nadzora morajo imeti
ustrezno strokovno usposobljenost pooblastila za izvajanje storitev po Zakonu o rudarstvu (Ur. l. RS, št. 98/04 – ZRud-UPB1) in
Zakonu o graditvi objektov (Ur. l. RS, št.
102/04 – ZGO-1-UPB1), ter ustrezna znanja
o ﬁnančnem nadzoru podjetij.
Izvajalec nadzora ne sme biti v programskem obdobju nadzora izvajalec ostalih storitev, podizvajalec ali dobavitelj Rudnika Trbovlje Hrastnik d.o.o., ne sme izvajati
kakršnekoli druge storitve za Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o. Dejavnost izvajalca nadzora ne sme konkurirati ali predstavljati substitut glavne dejavnosti Rudnika Trbovlje
Hrastnik d.o.o., niti ne sme imeti kakršen
koli drug posredni ali neposredni interes,
razen storitev določenih s pogodbo o nadzoru, pri poslovanju Rudnika Trbovlje Hrastnik d.o.o., ter pri zapiranju ali od zapiranja
Rudnika Trbovlje Hrastnik d.o.o.
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: merila navedena
v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 354-03-11/2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. november 2004
do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. november
2004 ob 10. uri na sedežu naročnika, Dunajska 48, mala sejna soba, III. nadstropje,
1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 10. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Št. 8/2004
Ob-26777/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Odsek za javna naročila, kontaktna oseba: Jana Šušteršič – Kobal,
Kolodvorska ulica 15, 1518 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-45-661, faks 01/23-20-374,
elektronska pošta: jana.sustersic@zpiz.si,
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natasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov:
www.zpiz.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 15.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 8/2004-JN.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: tiskanje in dobava obrazcev in drugih tiskovin za potrebe Zavoda.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– Ljubljana, Kolodvorska ulica 15,
– Ljubljana, Tomačevska 1,
– Celje, Gregorčičeva 5a,
– Koper, Pristaniška 12,
– Kranj, Stara cesta 11,
– Maribor, Sodna ulica 15,
– Murska Sobota, Kocljeva 12d,
– Nova Gorica, Kidričeva 13,
– Novo mesto, Prešernov trg 9,
– Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 4,
– Jesenice, Titova 73,
– Trbovlje, Sallaumines 2,
– Velenje, Prešernova 7a.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 15.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 163
različnih obrazcev in drugih tiskovin.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od sklenitve pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 600.000 SIT, ki mora veljati 90 dni od
odpiranja ponudb;
– izjava banke o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 2% od pogodbene vrednosti, ki mora veljati še 20 dni po poteku
veljavnosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
prejema računa, izstavljenega po posamezni dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence o registraciji pri pristojnem sodišču
ali drugem organu. Samostojni podjetniki
predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani
pri davčnem organu, t.i. priglasitveni list);
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence o dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, ki je predmet javnega razpisa, če je
za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno. To
dovoljenje lahko ponudnik v skladu s 44.
členom ZJN-1 nadomesti z lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da izpolnjuje vse pogoje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
oziroma ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
2. BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2003, ki ga izda Agencija RS za javnopravne evidence in storitve. Samostojni podjetniki predložijo davčno napoved za leto 2003,
potrjeno s strani pristojne izpostave DURS,
ter potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb;
3. potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene z zakonom, ki ga
izda davčni ali drug pristojni organ države,
kjer ima ponudnik svoj sedež;
4. potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek; drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež. Potrdilo
je izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence (samostojni podjetniki lahko to potrdilo nadomestijo s predložitvijo potrdila, da
se še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada);
5. izjava ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljana, ima izkušnje, ugled in zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo, ter
da v preteklih treh letih pred pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem;
6. bančna garancija za resnost ponudbe;
7. izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
8. izjava ponudnika, da zagotavlja rok
plačila najmanj 30 dni od dneva prejema
računa, ki je izstavljen po posamezni dobavi;
9. izjava ponudnika, da sprejme vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila, da ni dal zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne dokumentacije in
da vse predložene fotokopije ustrezajo originalom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava ponudnika, da nudi rok dobave
– oblikovanje, tiskanje in dostavo na naročnikove lokacije največ 7 delovnih dni od prejema posamičnega naročila;
2. izjava ponudnika, da nudi rok za rešitev reklamacije največ 8 dni od prejema
pisnega obvestila o reklamaciji;
3. izjava ponudnika o dobavi obrazcev in
drugih tiskovin na naročnikove lokacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 10. 2004.
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Cena 1.200 SIT(z DDV).
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu
na transakcijski račun št.: 01100-6030264023
predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob prevzemu oziroma s pisno zahtevo, s
tem da takrat naročniku posreduje tudi podatke o polnem in točnem naslovu ﬁrme ter
davčno številko.
Razpisno dokumentacijo in njene morebitne dopolnitve je možno pridobiti na spletni strani ZPIZ brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 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 26. 1. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 10. 2004
ob 12. uri; ZPIZ Slovenije, Kolodvorska ulica
15, mala sejna soba v VIII. nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudnik lahko prevzame razpisno dokumentacijo osebno, in sicer v vložišču ZPIZ Slovenije, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana, vsak dan med
12. in 13. uro.
Prav tako lahko ponudnik na navedenem
mestu svojo ponudbo do predvidenega datuma tudi osebno odda.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 10. 2004.
Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
Št. 404-08-445/2004-4
Ob-26800/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/433-11-11,
01/230-52-25,
faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar,
tel. 01/471-23-48; dodatne informacije –
vodja izvedbe javnega naročila: Marjeta
Kordiš, tel. 01/471-23-40, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-25-86,
01/471-23-48;
faks
01/431-90-35, elektronska pošta: boštjan.
purkat@mors.si in dušan.cirar@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: Boštjan
Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48; dodatne informacije – vodja
izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš,
tel. 01/471-23-40, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48; faks 01/431-90-35, elektronska pošta: boštjan.purkat@mors.si in dušan.cirar@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot
v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
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II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
storitev po prilogi 1A Zakona o javnih naročilih, in sicer pod št. 1. storitve vzdrževanja
in popravila.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 268/2004 – ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
servisiranje in vzdrževanje vozil znamke
Renault.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj izvedbe so naslednje lokacije na območju Republike Slovenije:
1. območje Ljubljane (pošta Ljubljana),
2. območje Maribora (pošta Maribor),
3. območje Kranja (pošta Kranj),
4. območje Novega mesta (pošta Novo
mesto),
5. območje Postojne (pošta Postojna).
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: servisiranje in vzdrževanje vozil znamke Renault
po naslednjih lokacijah na območju Republike Slovenije:
1. območje Ljubljane (pošta Ljubljana),
2. območje Maribora (pošta Maribor),
3. območje Kranja (pošta Kranj),
4. območje Novega mesta (pošta Novo
mesto),
5. območje Postojne (pošta Postojna).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pogodba se bo sklepala za obdobje dveh let – 24 mesecev – in sicer za čas
od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2006 z možnostjo
podaljšanja do trajanja 36 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik, ki se prijavlja oziroma bo izbran na
lokacijo izvajanja storitev na območju Ljubljane (pošta Ljubljana) mora predložiti garancijo za resnost ponudbe in garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 300.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni po
uradnem prejemu računa na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj se-
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dež; 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:
1. da je ﬁnančno in poslovno sposoben;
a) Za pravne osebe (gospodarske družbe)
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2004 ali
– fotokopija BON –1/P izdanih v letu
2004 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o stanju sredstev na transakcijskem računu podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2, izdanih v letu 2004.
b) Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Dokazilo:
– originalno potrjena napoved za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo
leto (DURS), vključno z bilanco stanja za
preteklo leto;
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo;
2. da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo;
3. da zagotavlja izpolnitev vseh drugih
zahtev naročnika;
4. da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe na javni razpis;
5. da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti –
priložijo ponudniki, ki se prijavljajo na lokacijo izvajanja storitev na območju Ljubljane;
6. da ima priloženo, podpisano in žigosano garancijo za resnost ponudbe – priložijo
ponudniki, ki se prijavljajo na lokacijo izvajanja storitev na območju Ljubljane;
7. da ima podpisan in žigosan vzorec pogodbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena opravljenih storitev na uro:
50 točk,
2. cena rezervnih delov: 40 točk,
3. popust na storitve za vozila starejša
od 5 let: 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu
določil
naročnik:
404-08-445/2004-4.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 11. 2004, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo 3.000 SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS 268/2004-ODP) na transakcijski
račun št. 01100-6370191114. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po

pošti. Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega
razpisa,
sklic
na
številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika z številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 15. 11. 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 eventualne sklenitve posla.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 11. 2004
ob 10. uri; Ministrstvo za obrambo, Urad za
logistiko Kardeljeva pl. 24, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 10. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 110-1/04
Ob-26821/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta: oto.
rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
kontaktna oseba: Irena Šalamun, univ. dipl.
prav., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-176, faks 01/30-68-188,
elektronska pošta: irena.salamun@dd-ceste.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Marjana
Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev
Kategorija storitve: 27.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pridobivanje objektov in zagotovitev na-
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domestne gradnje ali nadomestitev stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov rušencem zaradi gradnje zahodne
obvoznice Maribor, Proletarskih brigad
– Streliška ulica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: zahodna obvoznica Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 310.800 SIT in veljavnostjo najmanj
180 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.
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
Cena: 8.000 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: 10. 11. 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: 180 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 11. 2004
ob 11. uri v prostorih DDC svetovanje inže-
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niring, 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: 1. 10. 2004.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-26852/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Organizacija Zavod za KTV in informiranje,
kontaktna oseba: Adolf Klokočovnik, Trg
svobode 16, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, tel. 02/805-05-40, faks 02/805-05-42,
elektronska pošta: ktv.slb@siol.net, internetni naslov: objave@uradni.list.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Opis: zakup kabelsko razdelilnega
sistema Slovenska Bistrica za obdobje 20
let.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 1B.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zakupnik bo prevzel za obdobje 20 let
kabelsko razdelilni sistem Slovenska Bistrica z obvezo, da ga modernizira, redno
vzdržuje in z njim upravlja.
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: 240 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v znesku 1 mio SIT.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere so razvidna medsebojna razmerja in kdo je skupni podpisnik
pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – potrdilo sodišča;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; če
poslovanje vodi izredna uprava; ali če je bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
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države v kateri ima sedež – potrdilo sodišča;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila – izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati – potrdilo davčnega urada;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – BON obrazci
ali potrdilo banke;
– da nudi ceno, ki ni višja od 2.460 SIT
po uporabniku – izjava ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da se ponudnik zaveže usposobiti in
modernizirati KTV sistem – izjava ponudnika;
– da ponudnik vsem dosedanjim uporabnikom KTV sistema zagotovi uporabo brez
plačila priključnine – izjava ponudnika;
– da ponudnik v roku treh mesecev po
sklenitvi pogodbe zagotovi TV in R program
iz Maribora – izjava ponudnika;
– da se ponudnik obveže, da bo v času
trajanja zakupa omogočal naročniku brezplačno uporabo TV kanala za distribucijo
lokalnega TV programa 24 ur na dan, s katerim bo tržil naročnik – izjava ponudnika;
– da je v zadnjih petih letih, vsaj dve leti
opravljal razpisane storitve – izjava ponudnika;
– da bo ponudnik omogočal sodelovanje
in povezovanje s sosednjimi kabelskimi sistemi – izjava ponudnika;
– da bo ponudnik ponudil mesečno zakupnino v višini najmanj 8% od pobrane
naročnine – izjava ponudnika;
– da bo ponudnik sprejel v redno delovno razmerje osebo naročnika, ki sedaj
opravlja administrativno naročniško službo
– izjava ponudnika.
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:
(B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. višina nadomestila – 60 točk,
2. višina sredstev vloženih v modernizacijo – 20 točk,
3. rok modernizacije sistema – 10 točk,
4. rok zagotovitve kabelsko telekomunikacijskih storitev – 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 11. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun št. pri UJP: 01313-6033745974.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 11. 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. 1. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili ali zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 11. 2004
ob 12. uri; Slovenska Bistrica, Trg svobode
16.
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: Adolf Klokočovnik.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 9. 2004.
Zavod za KTV in informiranje
Št. 491/04
Ob-26854/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kontaktna oseba Jožica Miklavčič Kerš, univ.
dipl. ek., Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, Slovenija, tel. 03/780-01-04, faks 03/780-02-00,
elektronska pošta: uprava@pb-vojnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kontaktni osebi: Magda Novak,
Mira Mastnak, Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, Slovenija, tel. 03/780-01-82, faks
03/780-02-00, elektronska pošta: uprava@pb-vojnik.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, tajništvo
uprave, kontaktni osebi: Magda Novak, Mira
Mastnak, Celjska cesta 37, 3212 Vojnik,
Slovenija,
tel.
03/780-01-82,
faks
03/780-02-00, elektronska pošta: uprava@pb-vojnik.si.
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:
pranje perila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacija odvoza in dostave perila: Psihiatrična bolnišnica Vojnik,
Celjska cesta 37, Vojnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 174.000
kilogramov perila; struktura perila je razvidna v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 2. 2005 in/ali konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT;
– izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
in jo bo predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dnevni
plačilni rok.
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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: kot ponudnik lahko na javnem razpisu konkurira vsaka pravna ali ﬁzična
oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je
predmet razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu – potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad (potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma za oddajo ponudbe);
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno – potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne sodne, upravne ali druge evidence oziroma lastno izjavo, da po posebnem zakonu
takšno dovoljenje ni potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen –
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco (potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma za oddajo ponudbe);
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež – potrdilo ali izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence (potrdilo/izpisek ne sme biti starejše od
30 dni od datuma za oddajo ponudbe);
– da ni bil kaznovan za dejanja v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane – potrdilo ministrstva, pristojnega
za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma za oddajo ponudbe);
– da ni dal zavajajoče podatke v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila – pisna izjava ponudnika;
– da sprejema razpisne pogoje – pisna
izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati – potrdilo, da
je poravnal davke in prispevke, ki ga izda
davčni urad ali drug pristojni organ države
kjer ima ponudnik svoj sedež (potrdilo mora
biti v originalu in ne starejše od 30 dni od
datuma za oddajo ponudbe);
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – BON – 2 ali
potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2); (obrazec/potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni od datuma za
oddajo ponudbe),

– da nudi 60 dnevni plačilni rok – pisna
izjava ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
– da zagotavlja vse razpisane letne količine storitev – pisna izjava ponudnika;
– da je v zadnjih treh letih, pred objavo
javnega naročila, opravljal storitve pranja
perila najmanj enemu naročniku – izpolnjen
obrazec za reference z dokazili;
– da ima izjavo o nadomestitvi morebitnih manjkov perila – pisna izjava ponudnika;
– da zagotavlja ﬁksno ceno na enoto storitev za leto 2005, nato valorizirano ceno za
leti 2006 in 2007 – pisna izjava ponudnika;
– da zagotavlja dostavo fco Psihiatrična
bolnišnica Vojnik – naloženo in razloženo –
pisna izjava ponudnika;
– da sprejema tehnologijo zbiranja in
razdeljevanja perila – pisna izjava ponudnika;
– da ima organizirano službo za kontrolo
kakovosti oziroma da mu kvaliteto kontrolira
pooblaščeni zavod – pisna izjava ponudnika;
– da je ponudnik pravilno in pravočasno
izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih
pred objavo tega razpisa oziroma, da naročnik ni vlagal upravičenih reklamacij glede
kakovosti in nespoštovanja drugih določil
pogodbe – pisna izjava ponudnika.
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 za kilogram opranega
perila za leto 2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 12.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne dokumentacije: po predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije, faks
03/78-00-200. Prevzem razpisne dokumentacije vsak delovni dan med 8. in 13. uro.
Negotovinsko plačilo na TRR št.: 01100 –
6030279349 pri UJP Žalec s pripisom za
razpisno dokumentacijo »pranje perila«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 11. 2004 do
9. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 11. 2004
ob 10. uri; sejna soba uprave na naslovu:
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik;
Celjska cesta 37, Vojnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena
vrednost javnega naročila: 28,500.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 10. 2004.
Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Ob-26855/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Krško, kontaktna oseba: Romana Pečnik, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slo-
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venija, tel. 07/498-13-72, faks 07/498-12-76,
elektronska pošta: romana.pecnik@krsko.
si, internetni naslov: www.krsko.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 2.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje javnega prevoza potnikov v mestnem prometu v Občini Krško za obdobje
5 let.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje mesta Krško z
Leskovcem.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 2 kategorija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javno
naročilo obsega javni prevoz potnikov od
ponedeljka do petka od 6.30 do 18.30, v
skupni dolžini 204 km/dan.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: javno naročilo se bo oddalo za
obdobje 5 let, in sicer od 1. 12. 2004 do
31. 12. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ustrezno ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT,
– ustrezno ﬁnančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% vrednosti pogodbe oziroma aneksa.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
30 dneh po prejemu mesečnih računov v
skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba s solidarno odgovornostjo vseh družbenikov. Oddaja del podizvajalcem ni dovoljena.
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 naslednje pogoje:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež,
– da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da je bil zaradi takega
kaznivega dejanja pravnomočno obsojen…,
– da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– da je ekonomsko in ﬁnančno sposoben,
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi
kadri za racionalno izvajanje predmetne dejavnosti (najmanj 3 zaposleni v delovnem
razmerju za polni delovni čas),
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– da na stvarnopravni ali obligacijsko
pravni podlagi razpolaga z najmanj dvema
ustreznima voziloma z licenco,
– da ima lastna ali s pogodbo zagotovljena parkirišča,
– da je sposoben izvesti naročilo ter da
ima proste kapacitete,
– da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra podjetij oziroma potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov,
– licenca za prevoz potnikov v cestnem
prometu,
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da je bil
zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen (potrdilo Ministrstva za pravosodje) ter izjava ponudnika,
– potrdilo izdano s strani sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v
stečajnem ali likvidacijskem postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o ﬁnančnem stanju ponudnika (obrazca BON1/P in
BON 2).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam referenc s predmetnega področja vključno z zahtevanimi obrazci,
– popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme,
– izobrazbene in strokovne kvaliﬁkacije
ponudnika,
– poročilo pooblaščenega revizorja,
– izjava o prostih kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Predmetna storitev se bo izvajala v skladu ter na podlagi Odloka o organizaciji in
načinu izvajanja javnih prevozov potnikov v
mestnem prometu v Občini Krško.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– reference.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 344-01-3/2004
OO603.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 11. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na enotni zakladniški
račun
Občine
Krško
št.
01254-0100008120.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 11. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 8. 12. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 11. 2004
ob 12. uri; Občina Krško, sejna soba D.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.4) Dodatne informacije: Občina Krško,
Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Romana Pečnik, tel. 07/498-13-72.
Občina Krško
Ob-26872/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Servis skupnih služb vlade, kontaktna oseba: Klemen Šket, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-26, faks +386/1/478-18-78,
elektronska pošta: Klemen.sket@gov.si, internetni naslov: www.gov.si/sssv.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 6.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka JN: 61/04 VV; številka zadeve 363-34/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
najem s postopnim odkupom – ﬁnančni
leasing neopremljenih, ﬁnaliziranih poslovnih prostorov za potrebe inšpekcijskih služb v Krškem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Krško.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: najem
s postopnim odkupom – ﬁnančni leasing neopremljenih, ﬁnaliziranih poslovnih prostorov za potrebe inšpekcijskih služb v Krškem.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 4. 2005 in/ali konec
31. 3. 2030.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 5,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila računov je 30. dan od datuma uradnega
prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja;
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da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno
s predpisi, v kateri državi ima sedež;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države;
5. mnenje pooblaščenega revizorja;
6. dokazilo o lastništvu (zemljiškoknjižni
izpisek, pravnomočno gradbeno dovoljenje);
7. tehnični opis objekta.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. pravne osebe: fotokopija izpiska iz
sodne ali druge ustrezne evidence, ﬁzične
osebe: fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS;
2. fotokopija potrdila Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
Ljubljana, Župančičeva 3, da v zadnjih petih
letih pred objavo javnega naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem ter potrjen obrazec izjave,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
3. fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. mnenje pooblaščenega revizorja, ki ni
starejše od 15 dni od oddaje ponudbe;
2. 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. originalni zemljiškoknjižni izpisek, ki
ne sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, ali v primeru, da pridobitni
naslov še ni izveden v zemljiški knjigi, notarsko overjeno fotokopijo pridobitne listine, ali
v primeru, da je ponujena nepremičnina v
fazi izgradnje, pravnomočno gradbeno dovoljenje;
2. tehnični opis objekta.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. 104 z dne
24. 9. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 100 točk (ponder, 0,6),
2. lokacija – 29 točk (ponder 0,4),
3. roki vselitve – 10 točk (ponder 0,4),
4. ustreznost – tehnične zahteve – 14
točk (ponder 0,4).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: številka JN: 61/04
VV; številka zadeve 363-34/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 11. 2004.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu zneska 5.000 SIT na številko računa:
01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7141998-2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 11. 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. 3. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 11. 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: 30. 9. 2004.
Republika Slovenija
Servis skupnih služb vlade
Št. 28/04
Ob-26915/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Mariboru, kontaktna oseba: ZUM
d.o.o., Milan Železnik, Slomškov trg 15,
2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ZUM d.o.o., kontaktna oseba: Milan Železnik, Grajska ulica 7, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/250-53-00, faks
02/251-60-94, elektronska pošta: milan.zeleznik@zum-mb.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ZUM d.o.o., kontaktna oseba:
Milan Železnik, Grajska ulica 7, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-53-00, faks
02/250-60-94, elektronska pošta: milan.zeleznik@zum-mb.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: ZUM
d.o.o., kontaktna oseba: Milan Železnik,
Grajska ulica 7, 200 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-53-00, faks 02/251-60-94, elektronska pošta: milan.zeleznik@zum-mb.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 1A.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava papirja z vodnim znakom, graﬁčno oblikovanje in tiskanje in izdelava
map.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Univerza v Mariboru.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okvirne
količine so določene z razpisno dokumentacijo.
Ponudniki lahko konkurirajo na naslednje
sklope:
– izdelava papirja z vodnim znakom,
– graﬁčno oblikovanje in tiskanje,
– izdelava map.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v znesku 1 mio SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katere je razvidno kdo je
podpisnik pogodbe in kakšna so medsebojna razmerja med ponudniki.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – dokazilo o registraciji;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – dovoljenje ali
izjava da dovoljenje ni potrebno;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo ministrstva za pravosodje;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; če
poslovanje vodi izredna uprava; ali če je bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države v kateri ima sedež-potrdilo sodišča;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
z poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila – izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati – potrdilo davčnega urada
ki ni starejše od 30 dni od dneva za oddajo
ponudbe;
– da nudi najmanj 30-dnevni plačilni rok
– izjava ponudnika o izkušnjah.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je v zadnjih treh letih, pred objavo
javnega naročila, opravljal razpisane storitve iz skupine, za katero vlaga ponudbo, vsaj
za enega naročnika – izjava ponudnika;
– da ima ponudnik ustrezne tehnične
kapacitete za izvedbo storitve-izjava ponudnika;
– da nudi najmanj 30-dnevni plačilni rok
– izjava ponudnika;
– da je sposoben izvesti storitve z lastnimi delavci – izjava ponudnika;
– da se ponudnik zaveže izvesti storitve
strokovno, kvalitetno, ob upoštevanju navodil naročnika in v dogovorjenih rokih – izjava ponudnika.
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.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 11. 2004.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun št. 04515-0000404707
NKBM.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 11. 2004 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 12. 11. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopniki ali
osebe s pooblastilom.
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: Milan Železnik, ZUM d.o.o., tel. 02/250-53-00.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 9. 2004.
Univerza v Mariboru
zjn-portal: 341
Ob-26919/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Muzej novejše zgodovine Slovenije, kontaktna
oseba: Maja Miljakovič, Celovška 23, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-96-11, faks
01/433-82-44, elektronska pošta: uprava@muzej-nz.si,
internetni
naslov:
www.muzej-nz.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 storitve: kategorija storitve I-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje ﬁzičnega in tehničnega varovanja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Celovška cesta 23,
1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje ﬁzičnega varovanja.
1. 24-urno ﬁzično varovanje z varnostno
receptorsko službo z enim varnostnikom,
2. varovanje razstavnih prostorov od ponedeljka do petka med 14. in 18. uro ter ob
sobotah in nedeljah med 10. in 18. uro z
enim varnostnikom;
– izvajanje tehničnega varovanja:
1. prenos alarmov na varnostni center
izvajalca,
2. vzdrževanje protivlomnih in požarnih
sistemov in naprav.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kot v
razpisni dokumentaciji.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: kot 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: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
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: da, dejavnost zasebnega varovanja (ZzasV- Uradni list RS,
št. 126/03).
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: 12. 11. 2004,
cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazila na račun
št.: 01100-6030377707 pri UJP, z obveznim
pripisom sklic: 1-2004.
Dokazilo o opravljenem nakazilu s točnim nazivom, naslovom in davčno številko
poslati po faksu 01/433-82-44.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 11. 2004, do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 11. 1. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 11. 2004
ob 13. uri, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Celovška 23, Ljubljana, 1. nadstr.,
uprava-sejna.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 10. 2004.
Muzej novejše zgodovine Slovenije
zjn-portal: 344
Ob-26920/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
1. Nepremičnine Celje d.o.o., kontaktna
oseba: Janko Arnuš, Trg Celjskih knezov 8,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/426-51-00,
faks 03/426-51-34; 2. Nepremičninski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja
d.o.o. Ljubljana, kontaktna oseba: Robert
Peternelj, Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/431-83-32.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Nepremičnine Celje d.o.o.,
kontaktna oseba: Janko Arnuš, Trg Celjskih
knezov 8, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/426-51-00, faks 03/426-51-34.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Nepremičnine Celje d.o.o., kontaktna oseba: Janko Arnuš, Trg Celjskih
knezov 8, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/426-51-00, faks 03/426-51-34.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Nepremič-
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nine Celje d.o.o., kontaktna oseba: Janko
Arnuš, Trg Celjskih knezov 8, 3000 Celje,
Slovenija,
tel.
03/426-51-00,
faks
03/426-51-34.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve druge.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme za kuhinje in
kopalnice za 27 oskrbovanih stanovanj in
za en skupni prostor v objektu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: ob Kajuhovi ulici v
Celju.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža notranje opreme kuhinj in kopalnic za 27 oskrbovanih stanovanj in za en
skupni prostor v objektu – ocenjena vrednost 20 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila, začetek 2. 11. 2004 in/ali konec 29. 1. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1 mio SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: so določeni v pogodbi kot obvezni prilogi 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: ponudnik je moral opremiti z notranjo opremo v obdobju zadnjih treh let pred
oddajo ponudbe vsaj tri podobne objekte v
vrednosti izvedenih del opreme v višini najmanj 20 mio SIT (šole, vrtci, hoteli, domovi
za starejše občane, stanovanja in poslovni
prostori za pisarniško dejavnost).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: določeno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: določeno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: določeno z razpisno dokumentacijo.
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: 22. 10. 2004,
cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TR račun št.
24300-900-4305694 pri Krekovi banki.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 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. 1. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se izkažejo s pisnim pooblastilom.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 10. 2004
ob 13. uri, Nepremičnine Celje d.o.o., Trg
Celjskih knezov 8, 3000 Celje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 10. 2004.
Nepremičnine Celje d.o.o.
Nepremičninski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja d.o.o.
Ljubljana
zjn-portal: 357
Ob-26955/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna
oseba: Anica Hladnik, Gosposvetska ulica 9,
4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/208-25-26,
faks 04/202-67-18, elektronska pošta: anica.hladnik@ozg-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
kontaktna oseba: Milana Vintar Šambar, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/208-25-18.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Osnovno
zdravstvo Gorenjske, kontaktna oseba: Milana Vintar Šambar, Gosposvetska ulica 9,
4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/208-25-18.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 6a.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zavarovanje premoženja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovno zdravstvo Gorenjske.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zavarovanje premoženja.
– sklop 1: avtomobilsko zavarovanje,
– sklop 2: strojelomno zavarovanje,
– sklop 3: požarno zavarovanje,
– sklop 4: vlomno zavarovanje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2005.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– da ni v kazenskem postopku.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek,
– da je poravnal davke in prispevke.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ekonomsko ﬁnančno sposoben,
revidirana bilanca stanja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o zavarovalnicah.
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.1.1) 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: 11. 11. 2004, cena:
2.400 SIT.
Pogoji in način plačila: cena je z DDV;
nakazilo na TRR 01252-6030921122.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 11. 2004, do 10.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 12 mesecev.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 11. 2004
ob 12. uri, OZG Gosposvetska 9, Kranj.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 10. 2004.
Osnovno zdravstvo Gorenjske

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Storitve
Ob-26679/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, d.d., kontaktna oseba: za
splošni del: Rozalija Sabo; za tehnični del:
Olga Pšenica, Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000
Kranj,
Slovenija,
tel.
04/208-36-14,
04/208-34-30, faks 04/208-36-00, elektronska pošta: rozi.sabo@elektro-gorenjska.si,
olga.psenica@elektro-gorenjska.si, internetni naslov: www.elektro-gorenjska.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 6a.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN/0P-04/2004-Ident 82729.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zavarovalne storitve za vrste zavarovanj:
požarno zavarovanje, strojelomno zavarovanje, vlomsko zavarovanje, zavarovanje
stekel, zavarovanje projektantske odgovornosti, zavarovanje splošne odgovornosti,
zavarovanje avtomobilov in kolektivno nezgodno zavarovanje oseb po sklopih:
1. sklop: požarno zavarovanje, strojelomno zavarovanje, vlomsko zavarovanje,
zavarovanje stekel, zavarovanje projektantske odgovornosti in zavarovanje splošne
odgovornosti;

2. sklop: zavarovanje avtomobilov in kolektivno nezgodno zavarovanje oseb.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javno
naročilo se oddaja kot celota na podlagi
sklopov.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: delo se bo izvajalo v rednem delovnem času.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: trajanje javnega razpisa je tri leta.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini:
– 3,800.000 SIT za 1. sklop,
– 1,800.000 SIT za 2. sklop,
– 5,600.000 SIT za celoto;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: plačilo premije v 12 mesečnih
obrokih.
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: pogoji za vrednotenje sposobnosti skladno z 42. členom ZJN-1A.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po ZJN-1A – 42. člen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– bilanco stanja in izkaz poslovnega izida za leti 2002, 2003,
– dokazilo o sklenjenem pozavarovanju,
– pozitivno neodvisno revizijsko mnenje
za poslovno leto 2003,
– izračun kapitalske ustreznosti (KUS)
za obdobje od 1. januarja do 30. junija leta
2004 (stanje na dan 30. 6. 2004),
– izračun količnika pokritja čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij s čistimi prihodki
od zavarovalnih premij za leto 2003 – samo
za premoženjska zavarovanja,
– vsaj dve potrjeni referenci o zavarovanjih premoženja, ki so predmet tega javnega
naročila, nad vrednostjo premoženja
10.000,000.000 SIT za leto 2003 in leto
2004.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: predpisi za področje zavarovalništva in Energetski zakon.
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:
(B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena – 70%,
2. količnik pokritja čistih zavarovalno tehničnih rezervacij s čistimi prihodki zavarovalnih premij – 20%,
3. količnik kapitalske ustreznosti (razmerje med razpoložljivim kapitalom zavarovalnice in zahtevanim minimalnim kapitalom) – 10%.
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V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Ident 82729.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 11. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo se izvede
na TRR naročnika 25100-9700516198 –
Probanka Maribor.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti osebno na sedežu naročnika vsak
dan med 9. in 13. uro s predhodno enodnevno najavo in plačilom stroškov. Pred
dvigom razpisne dokumetnacije ponudnik
dostavi potrdilo o plačilu in ID številko.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 11. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki ponudnikov, ki so dali svoje ponudbe na
podlagi pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 11. 2004
ob 10.30; v Kranju, Ulica Mirka Vadnova
3a, sejna soba II. nadstropje naročnika
Elektro Gorenjske, d.d., Kranj.
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: dodatne informacije ponudniki lahko dobijo vsak dan
od 9. do 13. ure na tel. 04/208-36-14 za
splošna vprašanja (Rozalija Sabo),
04/208-34-30 za tehnično strokovna vprašanja (Olga Pšenica).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 10. 2004.
Elektro Gorenjska, d.d.

Artikel 56.13.
Sklop/artikel:
Artikel 56.8.
Sklop/artikel:
Artikel 56.8.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2004.

Sprememba
V Uradnem listu RS, št. 97 z dne 3. 9.
2004, Ob-22931/04, je bila objavljena oddaja javnega naročila za oddajo endoprotez.
Prvotno izbrani ponudnik Largo medical d.o.o. Ljubljana, ki je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za dobavo endoprotez
– artikel 56.8., ni podpisal pogodbe o dobavi blaga v roku osmih dni, zato je naročnik v skladu z razpisno dokumentacijo naknadno
izbral
kot
najugodnejšega
ponudnika za artikel 56.8.: parcialna sankasta endoproteza kolena ponudnika Impakta d.d. Ljubljana.

Ob-26641/04
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) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.19.10.00-4.

Blago
Ob-26811/04

6807

unipolarna cementna endoproteza ramenskega sklepa
Izbrani dobavitelj:
Impakta d.d., Ljubljana
Najnižja ponudba
Najvišja ponudba
247.100
247.100

Št. 404-08-409/2004-12
Ob-26635/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba: Jože Mokorel, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si, internetni naslov:
www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 263/2004-PSP, nakup namiznih in prenosnih računalnikov in
tiskalnikov.
II.5) Kratek opis:
1. sklop: nakup namiznih in prenosnih
računalnikov in tiskalnikov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 6,083.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 263/2004-PSP:
1. sklop: Unistar LC d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Miran Boštic, Kotnikova 32,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/475-55-23,
faks 01/475-56-00, elektronska pošta: razpisi@unistarlc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – vrednost pogodbe:
6,301.292,48 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-409/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 9. 2004.
Ministrstvo za obrambo

Obvestilo o oddaji
naročila
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka JN: 55/04 VV; številka zadeve 402-04-74/2004.
II.5) Kratek opis: dobava pisarniške
opreme za Upravno enoto Ribnica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena – 100 točk,
2. reference – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. JN: 55/04 VV; številka
zadeve 402-04-74/2004: MZG d.o.o. Grosuplje, kontaktna oseba: Dora Vodičar, Ob
Grosupeljščici 5, 1290 Grosuplje, Slovenija,
tel. 01/518-57-50, faks 01/507-40-79, elektronska pošta: mzg.grosuplje@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,729.428 SIT; najnižja
ponudba 3,729.428 SIT, najvišja ponudba
5,173.344 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. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-21308/04 z dne 6. 8. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2004.
Republika Slovenija
Servis skupnih služb Vlade
Ob-26645/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Hrastovec-Trate, kontaktna oseba:
Raduha Andreja, Hrastovec 22, 2230 Lenart
v Slovenskih Goricah, Slovenija, tel.
02/729-35-42, faks 02/729-35-69, elektronska pošta: zavod@hrastovec.org.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 7.
II.5) Kratek opis: oddaja blaga po sklopih po omejenem postopku.
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 oziroma sklop št. 1: copati:
Sanolabor d.d., Leskovškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 2,545.920
SIT, najvišja ponudba 2,570.880 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:
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javno naročilo oziroma sklop št. 2: čevlji:
Veletrgovina Vema d.d., Tržaška cesta 65,
2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 5,049.792
SIT, najvišja ponudba 5,948.352 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 oziroma sklop št. 3: brisače:
Veletrgovina Vema d.d., Tržaška cesta 65,
2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: najnižja ponudba 532.224 SIT, najvišja
ponudba 813.504 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 oziroma sklop št. 4: posteljnina: Veletrgovina Vema d.d., Tržaška cesta
65, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 2,357.760
SIT, najvišja ponudba 3,618.192 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 oziroma sklop št. 5: žimnice:
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,024.358,40
SIT, najvišja ponudba 1,334.400 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo oziroma sklop št. 6: perilo:
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1,160.160
SIT, najvišja ponudba 4,934.400 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo oziroma sklop št. 7: obleka:
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 5,437.920
SIT, najvišja ponudba 9,838.080 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 oziroma sklop št. 8: trenirke:
Veletrgovina Vema d.d., Tržaška cesta 65,
2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 5,241.600
SIT, najvišja ponudba 7,188.480 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: 20.
7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; z dne 28. 6. 2002.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 9. 2004.
Zavod Hrastovec-Trate
Ob-26652/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance,
Davčna uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Boštjan Sporn, Šmartinska cesta
55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-85, faks 01/478-27-43, elektronska pošta: Bostjan.sporn@gov.si, internetni
naslov: www.gov.si/durs.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.26.20.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 14/2004 – SRV.
II.5) Kratek opis: nabava strežnikov za
potrebe Davčne uprave Republike Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni, s pogajanji, brez predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 14/2004-SRV: ITS Intertrade Sistemi d.o.o., Leskoškova 6, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 43,131.250 SIT; najnižja ponudba 43,131.250 SIT, najvišja ponudba 64,242.682 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:
1. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.7) Drugi podatki: naročilo se je oddalo
po omejenem postopku, 2. faza po predhodnem ugotavljanju sposobnosti po razpisu z
oznako OMNM.IT-5/2001, Uradni list RS, št.
43-44 z dne 1. 6. 2001.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 9. 2004.
Ministrstvo za ﬁnance
Davčna uprava Republike Slovenije
Ob-26654/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Mariboru, kontaktna oseba: mag.
Suzana Tratenšek, Slomškov trg 15, 2000

Maribor, Slovenija, tel. +386/2/23-55-391,
faks +386/2/23-55-237, elektronska pošta:
suzana.tratensek@uni-mb.si, internetni naslov: http://www.uni-mb.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): dobava pisarniškega
materiala (po sklopih).
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01_2004/05-ČL-JN.
II.5) Kratek opis: za oddajo javnega naročila nabave pisarniškega materiala je
bil izveden omejeni postopek. Naročnik
je v I. fazi postopka sposobnost priznal 4
kandidatom, ki jih je v II. fazi postopka (2.
leto) povabil k predložitvi ponudb. Edino
merilo za izbiro ponudnika je bila najugodnejša cena.
Naročnik je na podlagi navedenega izbral ponudnika, s katerim je sklenil ustrezno
pogodbo za obdobje enega leta.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 36,804.641,16 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. 01-2004/05-ČL-JN (sklop
1: pisarniški material in Sklop 2: tonerji):
Mladinska knjiga Birooprema d.d., kontaktna oseba: Matjaž Rečnik, Dunajska 121,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-87-400,
faks 01/58-87-406, elektronska pošta: matjaz.recnik@mkbirooprema.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 30,049.059,06 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. 01-2004/05-ČL-JN (sklop
3: papir za fotokopirne stroje in tiskalnike):
DZS d.d., Divizija veleprodaja, kontaktna
oseba: mag. Borivoj Kos, Mali trg 6, 1538
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/52-46-003, faks
01/52-45-896, elektronska pošta: borivoj.
kos@dzs.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,755.582,10 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: 01-2004/05-ČL-JN.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 7. 2004 – sklop 1 in sklop 2; 2. 4. 2004
– sklop 3.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-84886 z dne 10. 1. 2003.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 9. 2004.
Univerza v Mariboru
Ob-26720/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba:
Branka Rapoša, Jamova 39, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/477-33-31,
faks
01/423-22-05, elektronska pošta: branka.
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raposa@ijs.si, internetni naslov: http:
www.ijs.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: 14/04.
II.5) Kratek opis: FTIR spektrometer,
subvencioniran s strani MŠZŠ v okviru
paketa XII, zap.št. 148,0.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,159.880 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).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 14/04: Omega d.o.o., Dolinškova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/427-32-13, faks 01/427-31-91, elektronska pošta: omega@omega.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,159.880 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: 14/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 10. 2004.
Institut Jožef Stefan
Ob-26729/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
kontaktni osebi: Karmen Verbovšek in Vida
Trunk, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-73-00, faks 01/589-73-47.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 06B/2004.
II.5) Kratek opis: dobava, skladiščenje
in obnavljanje reaktivnega letalskega goriva (JET A1) in letalskega bencina
(100LL).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 400 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: cena blaga in
cena skladiščenja in obnavljanja.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.4) Število prejetih ponudb: 0.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; EU 2004/S 159-138024 z dne
17. 8. 2004; Ur. l. RS, št. 93 z dne 20. 8.
2004, Ob-21997/04.

Št.

108-109 / 8. 10. 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: 30. 9. 2004.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 131
Ob-26745/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, kontaktna oseba: Maja Slovenc, Tržaška
25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/476-87-44, faks 01/476-87-45, elektronska pošta: maja.slovenc@fe.uni-lj.si, internetni naslov: www.fe.uni-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR4-2004.
II.5) Kratek opis: uporovni mostič z dodatno opremo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,147.029 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega 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:
– izpolnjevanje tehničnih speciﬁkacij,
– rok dobave,
– cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR4-2004: Automatic
Systems Laboratory, kontaktna oseba: Alex
Mathie, 275 King Henry's Drive, New Addington, Croydon CRO 0AE, Velika Britanija, tel. +44(0)1689800799, faks +44(0)1689800405, elektronska pošta: alex.
mathie@allstd.co.uk, internetni naslov:
www.allstd.co.uk.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 12,147.029 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR4-2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 10. 2004.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Št. 7/2004
Ob-26776/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije, kontaktna oseba: Gregor Mihelčič,
Kolodvorska ulica 15, 1518 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-45-657, faks 01/47-45-212,
elektronska pošta: nabava@zpiz.si, internetni naslov: www.zpiz.si.
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II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 24.66.20.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 7/2004-JN.
II.5) Kratek opis: dobava potrošnega
materiala za tiskalnike in magnetne
enote.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 53,000.000 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. 7/2004-JN: Zelinka & sinovi, Zastopanje in trgovina d.o.o., kontaktna
oseba: Jurij Zelinka, Linhartova 17, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/56-53-640, faks
01/56-81-639, elektronska pošta: jurij@zelinka.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 39,209.647,22 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:
23. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 57-58 z dne 28. 5.
2004, Ob-14350/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 10. 2004.
ZPIZ
Ob-26805/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni
zavod RTV Slovenija, kontaktna oseba: Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550, Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-96, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-041/2004-E-OME/B.
II.5) Kratek opis: nakup varnostne opreme za stolpe.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 8,000.000 SIT (z DDV).
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. RTV-041/2004-E-OME/B:
Anthron d.o.o., kontaktna oseba: Jože Lorbek, Mirna pot 6, 6310 Izola, Slovenija, tel.
05/64-00-150, faks 05/64-00-151.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 7,935.169,38 SIT (z DDV).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu
določil
naročnik:
RTV-041/2004-E-OME/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 43-44 z dne 1. 6.
2001.
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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: 1. 10. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-26806/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna
naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
SI-1550
Ljubljana,
Slovenija,
tel.
+386/1/475-21-96, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.14.22.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-033/2004-E-POG/B.
II.5) Kratek opis: dvosmerne mikrovalovne zveze (STM-1) - komplet z rezervo
in multipleksna oprema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 47,000.000 SIT (z DDV).
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-033/2004-E-POG/B:
Infotel d.o.o., kontaktna oseba: Franc Hiti,
Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/479-08-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 39,040.037,68 SIT;
162.791,97 EUR.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu
določil
naročnik:
RTV-033/2004-E-POG/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 71-72 z dne 2. 7.
2004, Ob-17757/04.
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. 10. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-26807/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za gozdove Slovenije, kontaktna oseba:
Bojan Vintar, Večna pot 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/470-00-51, faks +386/1/423-53-61, elektronska pošta: bojan.
vintar@zgs.gov.si,
internetni
naslov:
www.gov.si/zgs/.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis:
– sklop 1: polni zaščitni tulci 1,2 m,
– sklop 2: polni zaščitni tulci 1,8 m,
– sklop 3: grobo mrežasti zaščitni tulci
1,5 m,
– sklop 4: grobo mrežasti zaščitni tulci
1,8 m,
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– sklop 5: ﬁno mrežasti zaščitni tulci
1,2 m,
– sklop 6: ﬁno mrežasti zaščitni tulci
1,5 m.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,925.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena,
2. raztržna trdnost,
3. odzivni čas.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 23 – sklop 1, 5 in 6:
Živex d.o.o. Volčja Draga, kontaktna oseba:
Viljem Žižmond, Volčja Draga 40, 5293 Volčja Draga, Slovenija, tel. 05/398-55-00, faks
05/301-33-13, elektronska pošta: info@zivex.si, internetni naslov: http://www.zivex.
si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (brez
DDV): 5,321.500 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: javno naročilo št. 23 – sklop 2 in 3: Carex
d.o.o., kontaktna oseba: Vlado Kranjc, Prečna pot 4, 3312 Prebold, Slovenija, tel.
03/548-44-18, faks 03/703-64-65, elektronska pošta: carex@siol.net, internetni naslov:
http://www.rr-vel.si/it/carex/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (brez
DDV): 11,311.500 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: javno naročilo št. 23 – sklop 4: Intergozd
d.o.o., kontaktna oseba: Alojz Kotnik, Cesta
Staneta Žagarja 53, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/234-17-77, faks 04/234-17-77.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (brez
DDV): 10,524.500 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:
6. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 025-23/04 – 15861/04 z dne 11. 6.
2004 + popravek: 025-24/04 – 16589/04 z
dne 18. 6. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 10. 2004.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-26808/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), kontaktna
oseba: Blaž Bogataj, Večna pot 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-50, faks
01/423-53-61, elektronska pošta: Blaz.Bogataj@zgs.gov.si,
internetni
naslov:
http://www.zgs.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: informacijska oprema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 41,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– garancijsko in pogarancijsko vzdrževanje,
– garancijski rok,
– odzivni čas od prijave napake,

– rok za odpravo napak od prijave napake,
– zamenjava z novo opremo.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 025-22/04 – sklop 1: Oria
Computers d.o.o., kontaktna oseba: Miran
Štiftar, Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi,
Slovenija,
tel.
03/565-84-50,
faks
03/56-64-060, elektronska pošta: Miran.Stiftar@oria.si, internetni naslov: www.oria.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 20,798.140 SIT.
Valuta: 30 dni.
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. št. 025-22/04 – sklop 2, 5:
Unistar LC, d.o.o., kontaktna oseba: Jure
Sirena, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/475-55-02, faks 01/475-56-00,
elektronska pošta: info@unistarlc.si, internetni naslov: www.unistarlc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,329.012 SIT.
Valuta: 30 dni.
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. št. 025-22/04 – sklop 4:
TSE, d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Jager,
Tržaška 126, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/242-54-00, faks 01/423-71-90, elektronska pošta: prodaja@tse.si, internetni naslov:
www.tse.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 609.696 SIT.
Valuta: 30 dni.
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. št. 025-22/04 – sklop 3:
Avtenta servis, kontaktna oseba: Marjana
Bučar, Šmartinska cesta 106, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-37-77, faks
01/540-01-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,144.972,16 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-15892/04 z dne 11. 6. 2004 in
popravek: 025-24/04, Ob-16589/04 z dne
18. 6. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 10. 2004.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-26822/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Energetika Celje, j.p., d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Marinček, Smrekarjeva 1, 3000
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Celje, Slovenija, tel. 03/425-33-20, faks
03/425-33-66, elektronska pošta: Andrej.
Marincek@Energetika-CE.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: E-JN-ELKO 01/2004.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
ekstra lahkega kurilnega olja za potrebe
proizvodnje toplote za široko porabo in
ostali odjem.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbena cena,
2. skladiščne zmogljivosti,
3. odzivnost na poziv na dobavo,
4. plačilni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. E-JN-ELKO 01/2004: Petrol d.d., Ljubljana, kontaktna oseba: Viktor
Spreitzer, Dunajska cesta 50, Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 86,983 SIT/liter oziroma
43,491.500 SIT; najnižja ponudba 86,983
SIT/liter (43,491.500 SIT), najvišja ponudba
87,50 SIT/liter (43,750.000 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:
29. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-1717504 z dne 28. 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: 4. 10. 2004.
Energetika Celje, j.p., d.o.o.
Ob-26893/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje,
kontaktna oseba: Maruša Bizjak, Sektor za
investicije, soba 14, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-69-76, faks
01/478-69-58, elektronska pošta: marusa.
bizjak@gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
laboratorijske, arhivske in računalniške
opreme za Onkološki inštitut Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 150,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 1: Gorenje GTI d.o.o.
Velenje, kontaktna oseba: Vincenec Turk,
Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 88,937.337,10 SIT; najnižja ponudba 88,937.337,10 SIT, najvišja
ponudba 92,874.363,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 2: Lesnina MG oprema d.d., kontaktna oseba: Janez Janež,
Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 134,098.908,33 SIT;
najnižja ponudba 134,098.908,33 SIT, najvišja ponudba 136,430.517 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 3: Mikro + Polo d.o.o.
Maribor, kontaktna oseba: Marko Podgornik,
Lackova 78, Maribor, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 137,114.287 SIT; najnižja ponudba 137,114.287 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 4: Sanolabor d.d.,
kontaktna oseba: Marko Bokal, Leskovškova 4, Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 30,655.467,39 SIT; najnižja ponudba 30,655.467,39 SIT, najvišja
ponudba 44,619.120 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 61 z dne 4. 6. 2004,
Ob-15408/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 10. 2004.
Ministrstvo za zdravje
Ob-26917/04
Ali je to javno naročilo vključeno v sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vzgojno varstveni zavod Litija, 1270 Litija,
Bevkova 1, tel./faks 01/898-10-27, kontaktna oseba: Mirjam Šuštar, elektronska pošta: vvzlitija@guest.arnes.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: živila za prehrano
predšolskih otrok – 17 sklopov živil:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. sveže meso in mesni izdelki,
3. jajca,
4. perutnina in izdelki iz perutninskega
mesa,
5. zamrznjene in konzervirane ribe ter
izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. jabolka,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. izdelki iz testa,
10. žita in mlevski izdelki,
11. testenine in keksi,
12. kruh in pekovsko pecivo,
13. slaščičarski izdelki,
14. čaji,
15. konzervirana živila,
16. začimbe,
17. ostalo prehrambeno blago.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
27,200.000 SIT na leto.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: cena, plačilni roki,
kvaliteta izdelkov, posebne ugodnosti ponudnika, dosedanje reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: mleko in mlečni izdelki:
Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana, Mlekarna Celeia, d.o.o., Petrovče.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 3,968.991 SIT, 4,112.031 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: sveže meso in mesni
izdelki: Litijska mesarija, d.d., Šmartno pri
Litiji, Jurmes Trgovina, d.o.o., Šentjur.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 3,919.100 SIT, 4,043.320 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3: jajca: Jata Emona, d.d.,
Ljubljana, Era, d.d., Velenje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 301.000 SIT, 357.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4: perutnina in izdelki iz
perutninskega mesa: Perutnina Ptuj, d.d.,
Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 1,743.997 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5: zamrznjene in konzervirane ribe ter izdelki: Brumec – Ručigaj,
d.o.o., Mengeš, Mercator, d.d., Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 845.757 SIT, 1,051.001 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6: sveža zelenjava in sadje: Mercator, d.d., Ljubljana, Era, d.d., Velenje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 4,668.800 SIT, 6,855.355 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7: jabolka: Mercator, d.d.,
Ljubljana, Era, d.d., Velenje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 352.000 SIT, 492.590 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8: sadni sokovi in sirupi:
Impuls, d.o.o., Domžale, Fructal, d.d., Ajdovščina, Era, d.d., Velenje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 547.751 SIT, 1,352.394 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9: izdelki iz testa: Pekarna
Pečjak, d.o.o., Škoﬂjica, Žito, d.d., Ljubljana,
Mercator, d.d., Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 205.282 SIT, 283.530 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10: žita in mlevski izdelki:
Žito, d.d., Ljubljana, Mercator, d.d., Ljubljana, Era, d.d., Velenje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 441.705 SIT, 637.258 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11: testenine in keksi: Žito,
d.d., Ljubljana, Mercator, d.d., Ljubljana,
Era, d.d., Velenje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 815.990 SIT, 931.599 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12: kruh in pekovsko pecivo: Žito, d.d., Ljubljana, Don Don., d.o.o.,
Metlika, Pekarna Blatnik, d.o.o., Videm Dobrepolje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 1,916.088 SIT, 2,078.400 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 13: slaščičarski izdelki:
Žito, d.d., Ljubljana, Don Don, d.o.o., Metlika, Pekarna Blatnik, d.o.o., Videm Dobrepolje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 756.700 SIT, 812.122 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 14: čaji: Droga, d.d., Portorož, Mercator, d.d., Ljubljana, Era, d.d.,
Velenje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 744.668 SIT, 994.691 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 15: konzervirana živila:
Rak's, d.o.o., Radomlje, Mercator, d.d.,
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 578.711 SIT, 778.984 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 16: začimbe: Droga, d.d.,
Portorož, Mercator, d.d., Ljubljana, Era, d.d.,
Velenje, Kolinska, d.d., Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 257.313 SIT, 364.789 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 17: ostalo prehrambeno
blago: Impuls, d.o.o., Radomlje, Mercator,
d.d., Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: 2,032.298 SIT, 2,272.559 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:
dne 1. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 20.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 71-72 z dne 2. 7.
2004, Ob-17857/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 10. 2004.
Vzgojno varstveni zavod Litija
Št. 12/04-13
Ob-26956/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica
Brežice, kontaktna oseba: Anton Zorko,
univ. dipl. soc., Černeličeva cesta 15, 8250
Brežice. Slovenija, tel. 07/466-81-00, faks
07/466-81-10, elektronska pošta: tone.zorko@sb-brezice.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 12/04 JNb.
II.5) Kratek opis: dobava sanitetno obvezilnega materiala, sredstev za hospitalno higieno in dezinfekcijo, elektrod in
papirja ter ostalega medicinsko potrošnega materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12/04 JNb: Gopharm d.d.,
kontaktna oseba: Franka Lozar, mag. farm.,
Cesta 25. junija 1d, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/33-04-312, faks 05/33-04-311,
elektronska pošta: karolina@gopharm.si.

Sklop št. 1 Gaze, tamponade, vata in zaščitna sredstva za enkratno uporabo
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,217.689,98 SIT; najnižja ponudba 2,217.689,98 SIT, najvišja
ponudba 2,269.963,50 SIT.
Sklop št. 23 Elektrode
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 365.336 SIT; najnižja
ponudba 365.336 SIT, najvišja ponudba
700.733,33 SIT.
Sklop št. 24 Papir – vezan na obstoječe
aparate
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 535.625 SIT; najnižja
ponudba 535.625 SIT, najvišja ponudba
999.661,90 SIT.
Sklop št. 39 Kanila za kisik
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 94.178 SIT; najnižja
ponudba 94.178 SIT, najvišja ponudba
306.856 SIT.
Sklop št. 65 Sterilna voda za inhalacijo s
pripadajočim adapterjem za vlaženje
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 51.012,50 SIT; najnižja
ponudba 51.012,50 SIT, najvišja ponudba
52.335,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12/04 JNb: Profarmakon
d.o.o., kontaktna oseba: Gregor Strlič, viš.
zdr. teh., Preradovičeva ul. 20a, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/42-16-220, faks
02/42-16-230, elektronska pošta: profarmakon@amis.net.
Sklop št. 2 Trikotne rute in sponke za
ﬁksacijo
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 207.917,05 SIT; najnižja ponudba 207.917,05 SIT, najvišja ponudba 357.910 SIT.
Sklop št. 10 Prevleka za endoskopsko
kamero
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 194.805 SIT; najnižja
ponudba 194.805 SIT, najvišja ponudba
963.900 SIT.
Sklop št. 40 Kontracepcija – mehanska
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 105.728 SIT; najnižja
ponudba 105.728 SIT, najvišja ponudba
253.487,60 SIT.
Sklop št. 54 Leseni pribor
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 64.910 SIT; najnižja
ponudba 64.910 SIT, najvišja ponudba
77.215 SIT.
Sklop št. 55 Skalpeli in rezila
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 297.900 SIT; najnižja
ponudba 297.900 SIT, najvišja ponudba
868.824 SIT.
Sklop št. 59 Termometri
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 99.004 SIT; najnižja
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ponudba 99.004 SIT, najvišja ponudba
188.106,90 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12/04 JNb: Paul Hartmann
Adriatic d.o.o., kontaktna oseba: Rosita Jelovčan, Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/56-84-581,
faks
01/54-84-589, elektronska pošta: rosita.jelovčan@hartmann.info.
Sklop št. 3 Operacijski material za enkratno uporabo
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 338.161,90 SIT; najnižja ponudba 338.161,90 SIT, najvišja ponudba 792.880 SIT.
Sklop št. 7 Plašči za enkratno uporabo
(netkani material)
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 198.000 SIT; najnižja
ponudba 198.000 SIT, najvišja ponudba
390.900 SIT.
Sklop št. 9 Zaščitne kape
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 136.058 SIT; najnižja
ponudba 136.058 SIT, najvišja ponudba
380.210 SIT.
Sklop št. 25 Negovalna kozmetika pri
inkontinenci
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 395.214 SIT; najnižja
ponudba 395.214 SIT, najvišja ponudba
602.562 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12/04 JNb: Sanolabor d.d.,
kontaktna oseba: dr. Franka Piskar, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-54-211, faks 01/58-54-298, elektronska pošta: franka.piskar@sanolabor.si.
Sklop št. 4 Higienski vložki
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 736.000 SIT; najnižja
ponudba 736.000 SIT, najvišja ponudba
1,080.800 SIT.
Sklop št. 12 Sredstva za dezinfekcijo rok
in kože, ter za pripravo operacijskega polja
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 975.006,50 SIT; najnižja ponudba 975.006,50 SIT, najvišja ponudba 1,101.190,40 SIT.
Sklop št. 13 Sredstva za dezinfekcijo
prostorov in površin
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 98.321,67 SIT; najnižja
ponudba 98.321,67 SIT, najvišja ponudba
100.336 SIT.
Sklop št. 15 Sredstva za dezinfekcijo
prostorov in opreme
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 128.598,67 SIT; najnižja ponudba 128.598,67 SIT, najvišja ponudba 128.598,67 SIT.
Sklop št. 19 Sredstva za čiščenje endoskopov
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 718.036 SIT; najnižja
ponudba 718.036 SIT, najvišja ponudba
865.333,80 SIT.
Sklop št. 20 Sredstva za strojno pranje
laboratorijskega materiala
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 54.939,58 SIT; najnižja
ponudba 54.939,58 SIT, najvišja ponudba
71.748 SIT.
Sklop št. 26 Pribor za nego ust in ušes
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 259.490 SIT, najnižja
ponudba 259.490 SIT, najvišja ponudba
259.490 SIT.
Sklop št. 33 Sonda Nordman za irigoskopijo
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 35.749,58 SIT; najnižja
ponudba 35.749,58 SIT, najvišja ponudba
35.749,58 SIT.
Sklop št. 34 Irigator komplet
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 40.230 SIT; najnižja
ponudba 40.230 SIT, najvišja ponudba
77.250 SIT.
Sklop št. 36 Esmarch trak
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5.551,71 SIT; najnižja
ponudba 5.551,71 SIT, najvišja ponudba
10.425 SIT.
Sklop št. 37 Igle za aplikacijo inzulina
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 193.437,79 SIT; najnižja ponudba 193.437,79 SIT, najvišja ponudba 176.827,88 SIT.
Sklop št. 38 Set za punkcijo toraxa z
brizgo
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 44.640 SIT; najnižja
ponudba 44.640 SIT, najvišja ponudba
140.360 SIT.
Sklop št. 41 Konekti
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 323.334,58 SIT; najnižja ponudba 323.334,58 SIT, najvišja ponudba 369.600,63 SIT.
Sklop št. 43 Rokavi za sterilizacijo
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 551.129,31 SIT; najnižja ponudba 551.129,31 SIT, najvišja ponudba 648.060 SIT.
Sklop št. 47 PVC laboratorijski in lekarniški pribor
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 288.327,44 SIT; najnižja ponudba 288.327,44 SIT, najvišja ponudba 1,103.233,05 SIT.
Sklop št. 48 Pripomočki za pitje
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 39.135,50 SIT; najnižja
ponudba 39.138,50 SIT, najvišja ponudba
39.138,50 SIT.
Sklop št. 51 PVC embalaža
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 213.030 SIT; najnižja
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ponudba 213.030 SIT, najvišja ponudba
239.864 SIT.
Sklop št. 52 Identiﬁkacijski trakovi
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 91.550,42 SIT; najnižja
ponudba 91.550,42 SIT, najvišja ponudba
91.550,42 SIT.
Sklop št. 56 Pete in opornice Boehler in
Kramer
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 150.997,79 SIT; najnižja ponudba 150.997,79 SIT, najvišja ponudba 150.997,79 SIT.
Sklop št. 58 Opornice MAH
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 320.011,91 SIT; najnižja ponudba 320.011,91 SIT, najvišja ponudba 345.991,80 SIT.
Sklop št. 62 Perforator za prebod porodnega mehurja
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 131.920,83 SIT; najnižja ponudba 131.920,83 SIT, najvišja ponudba 131.920,83 SIT.
Sklop št. 63 Sponke za popek
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11.875 SIT; najnižja
ponudba 11.875 SIT, najvišja ponudba
28.500 SIT.
Sklop št. 64 Papirnata embalaža
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6.432,50 SIT; najnižja
ponudba 6.432,50 SIT, najvišja ponudba
6.432,50 SIT.
Sklop št. 66 Puhalo za RR
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5.816 SIT; najnižja ponudba 5.816 SIT, najvišja ponudba 12.110,13
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12/04 JNb: Helpy d.o.o.,
kontaktna oseba: Maja Čerček, oec., Dobrave 7a, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/53-04-752, faks 01/53-04-752, elektronska pošta: maja.cercek@helpy.si.
Sklop št. 5 Rjuha za enkratno uporabo
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 30.000 SIT; najnižja
ponudba 30.000 SIT, najvišja ponudba
138.120 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12/04 JNb: IRIS Mednarodna trgovina d.o.o., kontaktna oseba:
Saša Jesenovec Ljubojević, Cesta v Gorice
8,
1000
Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/242-78-37, faks 01/242-78-57, elektronska pošta: sasa.jesenovec@iris.si.
Sklop št. 6 Trak za drenažo
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 127.000 SIT; najnižja
ponudba 127.000 SIT, najvišja ponudba
483.500 SIT.
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Sklop št. 32 Latex cevi
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 43.002 SIT; najnižja
ponudba 43.002 SIT, najvišja ponudba
145.155,25 SIT.
Sklop št. 60 Indikatorji za sterilizacijo
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 754.845 SIT; najnižja
ponudba 754.845 SIT, najvišja ponudba
909.826 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12/04 JNb: Medis d.o.o.,
kontaktna oseba: Cvetka Rupnik, Maja
Rems, Brnčičeva 1, 1001 Ljubljana, Sloveniija, tel. 01/58-96-900, faks 01/58-96-991,
elektronska pošta: maja.rems@medis.si.
Sklop št. 8 PVC in latex zaščitna sredstva
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 33.763,70 SIT; najnižja
ponudba 33.763,70 SIT, najvišja ponudba
604.593,07 SIT.
Sklop št. 11 Mila, lotioni in razkužila za
roke in telo
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,971.587,50 SIT; najnižja ponudba 1,971.587,50 SIT, najvišja
ponudba 3,234.109,33 SIT.
Sklop št. 18 Dezinﬁciens za kirurške inštrumente
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,150.422 SIT; najnižja
ponudba 1,150.422 SIT, najvišja ponudba
1,520.820 SIT.
Sklop št. 21 Sredstva za čiščenje laboratorijskega materiala
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 126.324 SIT; najnižja
ponudba 126.324 SIT, najvišja ponudba
126.324 SIT.
Sklop št. 22 Razkužila na osnovi joda
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 299.964 SIT; najnižja
ponudba 299.964 SIT, najvišja ponudba
391.795,75 SIT.
Sklop št. 49 Pretočne kanile
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 54.400 SIT; najnižja
ponudba 54.400 SIT, najvišja ponudba
94.864,52 SIT.
Sklop št. 50 PVC ledvičke
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 45.150 SIT; najnižja
ponudba 45.150 SIT, najvišja ponudba
632.100 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12/04 JNb: Pri-ma d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjeta Bergant, Igriška 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/76-62-015,
faks 01/75-62-016, elektronska pošta:
pri-ma©siol.net.
Sklop št. 14 Robčki za dezinfekcijo kože,
inštrumentarija ter delov površin
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 465.400 SIT; najnižja
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ponudba 465.400 SIT, najvišja ponudba
86,480.400 SIT.
Sklop št. 27 Negovalni kremni robčki
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 143.000 SIT; najnižja
ponudba 143.000 SIT, najvišja ponudba
481.000 SIT.
Sklop št. 42 Kontejnerji za odpadni material PVC
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 188.200 SIT; najnižja
ponudba 188.200 SIT, najvišja ponudba
479.521,83 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12/04 JNb: Johnson &
Johnson S.E, podružnica Ljubljana, kontaktna oseba: Miranda Angelovski, maf. farm.,
Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-51-800, faks 01/58-51-801,
elektronska pošta: mangelov@jnjsi.jnj.
com.
Sklop št. 17 Sredstva za dezinfekcijo in
končno dezinfekcijo kirurških inštrumentov
ter ostalega materiala
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 269.101,17 SIT; najnižja ponudba 269.101,17 SIT, najvišja ponudba 863.640 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12/04 JNb: Promed d.o.o.,
kontaktna oseba: Franja Zupanv, vms, Leskoškova cesta 9d, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/52-02-302, faks 01/52-02-164,
elektronska pošta: promed@s5.net.
Sklop št. 28 PVC Brizge in epruvete za
izvedbo diagnostičnega postopka
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 254.873,33 SIT; najnižja ponudba 254.873,33 SIT, najvišja ponudba 290.200 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12/04 JNb: Interpart d.o.o.,
kontaktna oseba: Vinko Starič, Cesta na
Brdo 49, 1125 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/42-31-885, faks 01/42-31-884, elektronska pošta: vinko.staric@interpart.si.
Sklop št. 29 Nastavki za elektronske termometre
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 419.483,33 SIT; najnižja ponudba 419.483,33 SIT, najvišja ponudba 542.500 SIT.
Sklop št. 31 Sukcijske tube in povezovalne cevi
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 723.744,17 SIT; najnižja ponudba 723.744,17 SIT, najvišja ponudba 936.092,25 SIT.
Sklop št. 53 Toplo – hladne vrečke
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva-

la (brez DDV): cena 25.611,67 SIT; najnižja
ponudba 25.611,67 SIT, najvišja ponudba
51.894,58 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12/04 JNb: Pfm-s d.o.o.,
kontaktna oseba: Jernej Čelik, Kolodvorska
cesta 2, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
05/63-05-131, faks 05/63-05-135, elektronska pošta: Jernej.celik@pfm-s.si.
Sklop št. 30 Vrečka za urno diurezo s
cevjo
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 103.585,83 SIT; najnižja ponudba 103.585,83 SIT, najvišja ponudba 132.895,39 SIT.
Sklop št. 44 Urinske posode z nosilci
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 527.551,67 SIT; najnižja ponudba 527.551,76 SIT, najvišja ponudba 1,330.253,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12/04 JNb: Valencia Stoma-medical d.o.o., kontaktna oseba: Gorazd Bertalanič, Zupančičeva 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/25-12-490, faks
01/25-14-959, elektronska pošta: gorazd.
bertalanic@valencia stomamedical.si.
Sklop št. 35 Pribor za stomo
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 80.800 SIT; najnižja
ponudba 80.800 SIT, najvišja ponudba
369.420 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12/04 JNb: Mikro+polo
d.o.o., kontaktna oseba: Tina Berendijaš,
Lackova 78, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/61-43-300, faks 02/61-43-20, elektronska pošta: info@mikro-polo.si.
Sklop št. 45 Urinske posode z nosilci
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 35.700 SIT; najnižja
ponudba 35.700 SIT, najvišja ponudba
65.665 SIT.
Sklop št. 46 Stekleni laboratorijski in lekarniški pribor
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 425.142 SIT; najnižja
ponudba 425.142 SIT, najvišja ponudba
483.099,34 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12/04 JNb: Merit d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjeta Jakšič, Šmartinska 130, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/54-83-710, faks 01/54-83-746, elektronska pošta: marjeta.jaksic@merit.si.
Sklop št. 67 Zaščitne maske
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva-
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la (brez DDV): cena 129.880 SIT; najnižja
ponudba 129.880 SIT, najvišja ponudba
242.928 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1) Oddaja in vrednost javnega naročila
Sklop št. 16 Sredstva za dezinfekcijo kuhinjskih površin
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): ni ponudbe.
Sklop št. 57 Opornice Link
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): ni ponudbe.
Sklop št. 61 Lancete in indikatorji za določanje sladkorja
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): ni ponudbe.
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. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 21.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 4070-16363/04 z dne 18. 6.
2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 10. 2004.
Splošna bolnišnica Brežice

Gradnje
Ob-26636/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ptuj, kontaktna oseba: Alenka Korpar, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, Slovenija,
tel. 02/748-29-91 ali 748-29-63, faks
02/748-29-98, elektronska pošta: alenka.
korpar@ptuj.si.
I.2) 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): 500,1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: »JN št. 2: gradnja kompostrane CERO Gajke«, št. 352-06-10/04-503.
II.5) Kratek opis: izvedba gradnje kompostarne in dograditev komunalne infrastrukture na CERO Gajke.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 530,000.000 SIT (brez 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. 2: Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d., kontaktna oseba: Mirko Veronek, Žnidaričevo nabrežje 11, 2250
Ptuj, Slovenija, tel. 02/787-50-00, faks
02/787-50-13, elektronska pošta: mail@vgp-drava.si,
internetni
naslov:
www.vgp-drava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 461,447.467,28 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
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Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 154,607.578 SIT; delež: 33,47%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 9. 2004.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-22679/04 z dne 27. 8. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik bo skladno
z drugim odstavkom 89. člena ZJN-1-UPB-1
izbranemu ponudniku oddal tudi nadaljnje
faze izvedbe kompostarne do končne predvidene kapacitete 12.000 t vhodnega materiala/leto, kolikor bodo izpolnjene vse zahteve tega člena ZJN-1-UPB-1.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 9. 2004.
Mestna občina Ptuj
Št. 404-08-210/2004-26
Ob-26637/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, kontaktna oseba:
Boris Janša, univ. dipl. inž. arh., Nada Robič, univ. dipl. inž. arh., tel. 01/471-28-61,
01/471-18-07, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-26-01, faks
01/471-16-37.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-838/04-ODP.
II.5) Kratek opis: izvedba investicijsko
vzdrževalnih del »Prenova kuhinj v objektih SV po zahtevah HACCP« po ponudbenem popisu del št. HACCP v 10.
vojašnicah zbranih v 5 sklopih:
1. sklop – Vojašnice Bohinjska Bela in na
Pokljuki,
2. sklop – Vojašnice Kranj in Ljubljana-FRS,
3. sklop – Vojašnice Postojna in Vipava,
4. sklop – Vojašnice Celje in Maribor-GM,
5. sklop – Vojašnice Novo mesto in Cerklje ob Krki.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS-838/04-ODP – 1.,
2., 3., 4. in 5. sklop
– javni razpis ni uspel za 1. in 3. sklop –
ni oddano;
– javni razpis je uspel za 2., 4. in 5. sklop
in sta izbrana naslednja dva ponudnika, in
sicer:
2. sklop – Vojašnice Kranj in Ljubljana-FRS – PGS d.o.o., Reboljeva 1, 1000
Ljubljana,
4. sklop – Vojašnice Celje in Maribor-GM–Vegelj Inženiring d.o.o., Sp. Pohanca 17, 8253 Artiče,
5. sklop – Vojašnice Novo mesto in Cerklje ob Krki – PGS d.o.o., Reboljeva 1, 1000
Ljubljana.
Podatki za 2. sklop: PGS d.o.o., kontaktna oseba: Suzana Perko, Reboljeva 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/563-22-82,
faks 01/563-22-83.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe za 2. sklop
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je 53,839.364,04 SIT, vključno z DDV; najnižja ponudba 53,839.364,04 SIT (vključno
z DDV).
Podatki za 4. sklop: Vegelj Inženiring
d.o.o., kontaktna oseba: Branko Vegelj,
Spodnja Pohanca 17, 8253 Artiče, Slovenija, tel. 07/47-785-01, faks 07/47-785-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe za 4. sklop
je 53,800.540,20 SIT, vključno z DDV; najnižja ponudba 53,800.540,20 SIT (vključno
z DDV).
Podatki za 5. sklop: PGS d.o.o., kontaktna oseba: Suzana Perko, Reboljeva 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/563-22-82,
faks 01/563-22-83.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe za 5. sklop
je 45,286.094,04 SIT, vključno z DDV; najnižja ponudba 45,286.094,04 SIT (vključno
z DDV).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-16847/04 z dne 18. 6. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 403-01-81/2004
Ob-26638/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Slovenj Gradec, kontaktna
oseba: Igor Fric, dipl. inž. grad., tel.
02/88-121-45, e-mail: Igor.fric@slovenj-gradec.si, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec,
Slovenija,
tel.
02/88-121-11,
faks
02/88-121-18, elektronska pošta: info@slovenj-gradec.si,
internetni
naslov:
http://www.slovenj-gradec.si/.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-01-81/2004.
II.5) Kratek opis: izgradnja cestnega
priključka za obrtno skladiščno cono
vključno s križiščem pri kmetijski zadrugi
ob Celjski cesti.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 46,111.128,68 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 70%,
– reference – 20%,
– garancijski rok – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 403-01-81/2004: Cestno
podjetje Maribor d.d., kontaktna oseba: Ana
Trunkl, Iztokova ul. 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/429-35-00, elektronska pošta:
ana.trunkl@cp-mb.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 46,111.128,68 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-01-81/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 81-84/2004-20604/04 z dne 30. 7.
2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 9. 2004.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-26639/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Loška dolina, kontaktna oseba: Robert
Gradišar, Cesta Notranjskega odreda 2,
1386 Stari trg pri Ložu, Slovenija, tel.
01/705-06-70, faks 01/705-06-80, elektronska pošta: loska-dolina@loska-dolina.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: 41405-3/2003.
II.5) Kratek opis: ureditev vaškega naselja – Stari trg pri Ložu.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 29,165.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena storitev – 90%,
– garancijski rok – 5%,
– plačilni pogoji – 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 17174/04: JP Komunala
Cerknica d.o.o., kontaktna oseba: Franetič
Stojan, Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 22,481.215 SIT; najnižja ponudba 22,481.215 SIT, najvišja ponudba 23,323.395 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: 40405-3/2003.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-17174/04 z dne 28. 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: 27. 9. 2004.
Občina Loška dolina
Ob-26640/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Loška dolina, kontaktna oseba: Robert
Gradišar, Cesta Notranjskega odreda 2,
1386 Stari trg pri Ložu, Slovenija, tel.
01/705-06-70, faks 01/705-06-80, elektronska pošta: loska-dolina@loska-dolina.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35203-3/2003.
II.5) Kratek opis: javna razsvetljava v
bližini mejnega prehoda – Babno polje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena storitev – 90%,
– garancijski rok – 5%,
– plačilni pogoji – 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 17174/04: JP Komunala
Cerknica d.o.o., kontaktna oseba: Franetič
Stojan, Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,271.973 SIT; najnižja ponudba 12,271.973 SIT, najvišja ponudba 17,899.095 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: 35203-3/2003.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-17173/04 z dne 28. 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: 27. 9. 2004.
Občina Loška dolina
Ob-26644/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, kontaktna oseba: Alenka Smrekar, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-18-23, faks 01/478-18-78, internetni naslov: http://www.gov.si/sssv.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): NACE 501.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. javnega naročila: 18/04
VV, št. zadeve: 351-05-26/2004.
II.5) Kratek opis: izvedba gradbeno
obrtniških in instalacijskih del za ureditev prostorov za potrebe Upravne enote
Žalec.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,333.333,34 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbena cena – do 100 točk,
2. kvalitetno in pravočasno opravljena
dela v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila (istovrstna dela) v zadnjih
petih letih pred oddajo ponudbe – skupaj
največ 13 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Remont d.d., kontaktna oseba: Marko Balant, Oblakova 30, 3000 Celje, Slovenija, tel.

03/426-41-00, faks 03/426-41-02, elektronska pošta: remont@remont.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 40,425.088,88 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 18/04 VV.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 24.
8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-19187/04 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: 28. 9. 2004.
Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije
Ob-26646/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod Hrastovec-Trate, kontaktna oseba: Raduha Andreja, Hrastovec 22, 2230 Lenart v
Slovenskih
Goricah,
Slovenija,
tel.
02/729-35-42, faks 02/729-35-69, elektronska pošta: zavod@hrastovec.org.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 5/2004.
II.5) Kratek opis: oddajanje del v kotlovnici, plinska instalacija, parna instalacija in požarna varnost v okviru gradenj
na stanovanjsko-poslovnem objektu v
Voličini.
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. 5/2004 – sklop št. 1: Kotlovnica: C.P. Biro d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez
DDV):
najnižja
ponudba
13,536.329,67, najvišja ponudba 15,282.704
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5/2004 – sklop št. 2: Plinska instalacija: Energoconsulting d.o.o., Gosposvetska 86, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 3,451.411,20,
najvišja ponudba 3,767.087,04 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5/2004 – sklop št. 3: Parna
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instalacija: C.P. Biro d.o.o., Cesta Andreja
Bitenca 68, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 2,298.263,24
SIT, najvišja ponudba 3,344.755,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5/2004 – sklop št. 4: Požarna varnost: Energoconsulting d.o.o., Gosposvetska 86, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 666.166,40
SIT, najvišja ponudba 787.026,24 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: 5/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-17341/04 z dne 28. 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: 30. 9. 2004.
Zavod Hrastovec-Trate
Ob-26680/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Župnija Stari trg, kontaktna oseba: župnik
Gabrijel Knez, Stari trg 57, 2380 Slovenj
Gradec, Slovenija, tel. 02/88-38-230, faks
02/88-38-230.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/2004.
II.5) Kratek opis: sanacija cerkve sv.
Uršule na Uršlji gori:
1. sklop: sanacija ostrešja in kritine (cepljene macesnove skodle),
2. izvedba lesene stropne obloge v cerkvi,
3. izvedba tlaka v cerkvi,
4. izvedba zunanjega odvodnjavanja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,833.000 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:
Skodlarstvo Koželj Bojan s.p., kontaktna
oseba: Koželj Bojan, Stahovica 29A, 1242
Stahovica, Slovenija, tel. 01/82-35-574.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 36,666.666 SIT – za
1. sklop.
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:
Gradnje IGEM d.o.o., kontaktna oseba: Pet-
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ra Krevh, Celjska cesta 7, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/88-39-630, faks
02/88-31-604.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 20,981.720,50 SIT
– za 2.+3.+4. sklop; najnižja ponudba
20,981.720,50 SIT, najvišja ponudba
27,618.960 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: 1/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 66 z dne 18. 6. 2004,
Ob-16355/04.
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. 10. 2004.
Župnija Stari trg
Št. 40510-4/04
Ob-26712/04
Ali je to javno naročilo vključeno v sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale, kontaktna oseba: Jure Vrhovec, tel.
01/722-01-00, telefaks 01/724-21-01 in
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, kontaktna oseba: Marko Veber,
tel. 01/306-10-00, telefaks 01/306-10-15.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: izgradnja osnovne
šole in vrtca v Dragomlju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1.100,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: cena 95 točk,
višina nominalne obrestne mere v primeru
odloženega plačila 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca
gradnje: javno naročilo št. 40510-4/04: Vegrad d.d. Gradbeno industrijsko podjetje,
kontaktna oseba: Ivan Kroﬂič, Prešernova
9/a, 3320 Velenje, tel. 03/896-21-20, faks
03/896-22-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe
1.055,608.232,29 SIT, najnižja ponudba
1.055,608.232,29 SIT, najvišja ponudba:
1.246,299.567,13 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 (veljavnost pogodbe): 27. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Uradni list RS, št. 39-42 z dne
23. 4. 2004, Ob-10223/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/progam, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 10. 2004.
Občina Domžale
Ob-26773/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Koper d.o.o.-s.r.l., kontaktna oseba:
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Nataša Đukić Vasić, Ul. 15. maja 4, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/663-37-00 in
05/663-37-61, faks 05/663-37-06, elektronska pošta: natasa.vasic@komunalakoper.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3) Nomenklatura: 502.6.
II.5) Kratek opis: izvedba sanacije kanalizacije v Levstikovi in Jurčičevi ulici.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 42,000.000 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. 356-JNVV-G/2004: CPK,
d.d., kontaktna oseba: Vlado Švab, Ulica
15. maja 14, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/663-02-33, faks 05/663-02-80.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 44,861.179,74 SIT; najnižja ponudba 44,861.179,74 SIT, najvišja
ponudba 47,814.441,90 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 21.
9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 66 z dne 18. 6.
2004, Ob-16353/04.
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. 10. 2004.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
zjn-portal: 332
Ob-26788/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Veržej, kontaktna oseba: Bojan Ferenc,
Ul. bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej, Slovenija, tel. 02/58-88-140, faks 02/58-88-141,
elektronska pošta: obcina.verzej@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija vodovodnega omrežja v naselju Veržej – 1.
faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 83.811,62 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponujeno ceno,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 352-14/04-22/2: Blisk
montaža, d.d., Murska Sobota, kontaktna
oseba: Darko Tivold, Plese 9, 9000 Murska
Sobota, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/590-19-12, faks 02/530-19-20, elektronska pošta: blisk.montaza@amis.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 45,671.816
SIT, najvišja ponudba: 70,990.675,41 SIT.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 3. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, 819 z dne 26. 3. 2004,
Ob-8196/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
da, SAPARD.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 10. 2004.
Občina Veržej
Ob-26834/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Koper d.o.o.-s.r.l., kontaktna oseba:
Rojc Robert, Ulica 15. maja 4, 6000 Koper,
Slovenija, tel. 05/66-33-700 in 05/66-33-765,
faks 05/66-33-706, elektronska pošta: robi.
rojc@komunalakoper.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502.6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javno naročilo velike vrednosti št. 391-JNVV/G, za tekoče leto 2004.
II.5) Kratek opis: gradnja fekalnega kanalizacijskega omrežja Kampel – Kapelica (fekalni kanal A od jaška J0 do J15).
Predmet javnega naročila je gradnja fekalne kanalizacije v Kampelu – kapelica (fekalni kanal A od jaška J0 do jaška J15).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 21,500.000 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. 391-JNVV/G – 2004: CPK,
d.d., Ulica 15. maja št. 14, 6000 Koper, kontaktna oseba: Vlado Švab, Ulica 15. maja
14, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-30-200,
faks 05/66-30-260.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 26,021.010,01 SIT; najnižja ponudba 26,021.010,01 SIT, najvišja
ponudba 36,372.537,18 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:
21. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 10. 2004.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Ob-26858/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, kontaktna oseba: Jernej Paulič, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-18-22, faks 01/478-18-78, internetni
naslov: http://www.gov.si/sssv.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
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45.21.00.00-2,
dodatni
predmet:
36.10.00.00-1.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 501.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. javnega naročila: 44/04
VV, št. zadeve: 266-76/2004.
II.5) Kratek opis: izvedba gradbeno
obrtniških in inštalacijskih del, dobava
ter montaža opreme za izgradnjo meddržavnega mejnega prehoda Podgorje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,714.119 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:
SGP kraški Zidar d.d., kontaktna oseba: Vladimir Mijač, Kolodvorska ulica 1, 6210 Sežana, Slovenija, tel. 05/731-25-00, faks
05/731-25-02, elektronska pošta: Vladimir.
mijac@sgp-kraskizidar.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 42,407.950,80 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: 44/04 VV.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 80 z dne 23. 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: 30. 9. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
zjn-portal: 349
Ob-26922/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Vrhnika, kontaktna oseba: Milivoj Kalanj, Tržaška 1, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel.
01/755-54-10, faks 01/750-51-58, elektronska pošta: obcina.vrhnika@vrhnika.si, internetni naslov: www.vrhnika.si.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 11/2-03700-1-3-JN-74.
II.5) Kratek opis: gradnja prizidka in
rekonstrukcija obstoječega objekta OŠ
Log Dragomer.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 350,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11/2-03700-1-3-JN-74:
Lesnina inženiring d.d., kontaktna oseba:
Vinko Ileršič, univ. dipl. inž., Parmova 53,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-20-645,
faks 01/43-62-191.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 357,861.059,32 SIT ali
najnižja ponudba: 357,861.059,32 SIT, najvišja ponudba: 440,802.225,05 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Št.11/2-03700-1-3-JN-74,
Ob-17180/04 z dne 28. 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: 4. 10. 2004.
Občina Vrhnika
Ob-26926/04
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: Primož Škerl, Verovškova
70, p. p. 2374, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-96-19, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: primoz.skerl@energetika-lj.si,
internetni naslov: http://www.holdingljubljana.
si/energetika.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PI-25/04 P.
II.5) Kratek opis: zamenjava sistema
ogrevanja in uvedba hlajenja v poslovni
stavbi Verovškova 62.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 200,000.000 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) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na: odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbena vrednost po sistemu
»funkcionalni ključ v roke«, periodičnih vzdrževalnih pregledov in servisnih ur (60) hladilnega postrojenja za obdobje 3 let – 55
točk,
2. tehnična ustreznost za sklop B – 5
točk,
3. tehnična ustreznost za sklop C – 5
točk,
4. reference za sklop A – 5 točk,
5. reference za sklop B – 5 točk,
6. reference za sklop C – 10 točk,
7. garancijski rok – 10 točk,
8. odzivni čas za odpravo nepravilnosti in
okvar v času trajanja garancijske dobe – 5
točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. PI-25/04 P: konzorcij
družb: IMP Promont montaža, d.o.o., kontaktna oseba: Damjan Močnik, Pot k sejmišču 30, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/
537-46-41, faks 01/537-37-26, elektronska
pošta: info@imp-pro-mont.si;
Energomont, d.d., kontaktna oseba: Andrej Telič, Pot k sejmišču 20, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/563-63-63, faks
01/563-63-64, elektronska pošta: andrej.
telic@energomont.si;
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Energoconsulting, d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Vaupotič, Gosposvetska 86,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/234-04-00,
faks 02/234-04-85, elektronska pošta: energo.consulting@amis.net;
Vinprom, d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Čeperlin, Šmartinska 129 a,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/548-42-12,
faks 01/548-42-20, elektronska pošta: barbara.ceperlin@vinprom.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost:
214,931.662,10 SIT + 1,680.000 SIT (vzdrževanje).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PI-25/04 P.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 4.
8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-19425/04 z dne 16. 7. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 465-10-0008/2004-300
Ob-26927/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Slovenske Konjice, kontaktna oseba:
Igor Frim, dipl. inž. gr., Branko Sovic, dipl.
inž. gr., Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel. 03/757-33-69, faks
03/575-43-28, elektronska pošta: igor.frim@slovenskekonjice.si, branko.sovic@slovenskekonjice.si,
internetni
naslov:
www.slovenskekonjice.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 465-10-0008/2004-300-II.
II.5) Kratek opis: gre za nadaljevalna
dela na objektu Samostan Žiče-Žička
Kartuzija. Obnovitvena dela se bodo nadaljevala na treh objektih natančneje so bili
določeni v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 465-10-0008/2004-300-II:
Kupola d.o.o., kontaktna oseba: Viktor Mernik, Zrkovska 110/a, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/480-14-83, faks 02/480-14-84,
elektronska pošta: kupola@kupola.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 45,051.464 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:
465-10-0008/2004-300.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 10. 2004.
Občina Slovenske Konjice
Št. 3309
Ob-26957/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, kontaktna oseba: Vanda Škerjanc, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks
01/589-73-47.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 50; 501; 501,5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 03G/2004-1427.
II.5) Kratek opis: sanacija armirano betonskih površin lovilnih bazenov rezervoarjev za surovo olje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena,
– garancijski rok,
– rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 03G/2004-1427: Eko
d.o.o., kontaktna oseba: dr. Ernest Trinkaus,
Stanežiče 26, 1210 Ljubljana-Šentvid, Slovenija, tel. 041/627-738, 01/512-17-55, faks
01/512-35-74.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,939.531 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:
Renova s.p., kontaktna oseba: Roman Logar, Podjetniško naselje Kočevje 1, 1330
Kočevje, Slovenija, tel. 01/895-04-80, faks
01/895-04-85.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,939.531 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: 03G/2004-1427.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 12.
7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 2970 053-1260604 z dne 15. 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: 28. 9. 2004.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Storitve
Št. 585/2004
Ob-26632/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Trbovlje, kontaktna oseba: Branko
Krevl, Mestni trg, 1420 Trbovlje, Slovenija,
tel. 03/56-34-800, faks 03/56-27-986, elek-
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tronska pošta: Obcinaklbl@siol.net, internetni naslov: http:/www.trbovlje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 02.
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.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR 64000-25/2004.
II.5) Kratek opis: prevozi osnovnošolskih otrok na območju Občine Trbovlje,
iz naselij Čeče, Čebine, Dobovec, Klek,
Knezdol, Planinska vas, Sveta Planina,
Vrhe v Osnovno šolo Trbovlje za obdobje
2004-2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 44,101.666 SIT na leto.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 64000-25/2004-2: Integral
Avtobusni promet in turizem Zagorje d.o.o.,
kontaktna oseba: Ivan Janez Pavšek, Cesta
zmage 4, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija,
tel. 03/56-55-101, faks 03/56-55-104, elektronska pošta: Janez.pavsek@integral-zagorje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,410.166,60 SIT na
mesec.
Valuta: 30 dni po prejemu računa.
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: 64000-25/2004-2.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-21676/04 z dne 13. 8. 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: 28. 9. 2004.
Občina Trbovlje
Ob-26642/04
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) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74 14 15 20-0.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 12.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka JN: 41/04 VV; številka zadeve 266-64/2004.
II.5) Kratek opis: projektiranje IP, PGD,
PZR in PZI na Mejnem prehodu Starod.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
1. cena – 100 točk,
2. reference – 13 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega ponudnika storitev: javno naročilo št. 41/04 VV;
številka zadeve 266-64/2004: Inženiring IBT
Ljubljana d.d., kontaktna oseba: Iztok Berčič,
Proletarska 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-58-00, faks 01/520-58-10, elektronska pošta: tajnistvo@ing-ibt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 27,758.500 SIT; najnižja
ponudba 27,758.500 SIT, najvišja ponudba
33,957.550 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-20863/04 z dne 30. 7. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2004.
Republika Slovenija
Servis skupnih služb vlade
Ob-26643/04
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) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74 14 15 20-0.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 12.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka JN: 42/04 VV; številka zadeve 266-65/2004.
II.5) Kratek opis: projektiranje IP, PGD,
PZR in PZI na Mejnem prehodu Dragonja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
1. cena – 100 točk,
2. reference – 13 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega ponudnika storitev: javno naročilo št. 42/04 VV;
številka zadeve 266-65/2004: Inženiring IBT
Ljubljana d.d., kontaktna oseba: Iztok Berčič,
Proletarska 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-58-00, faks 01/520-58-10, elektronska pošta: tajnistvo@ing-ibt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 27,742.000 SIT; najnižja
ponudba 27,742.000 SIT, najvišja ponudba
51,150.000 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:
2. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-19632/04 z dne 16. 7. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2004.
Republika Slovenija,
Servis skupnih služb vlade
Št. 031-01-2096/04-11
Ob-26649/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Videm, kontaktna oseba: Darinka Ratajc, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri
Ptuju, Slovenija, tel. 02/761-92-00, faks
761-92-01, elektronska pošta: info@videm.
si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 02.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): ZJN-1, storitve 2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: prevozi osnovnošolskih
otrok v Občini Videm.
II.5) Kratek opis: prevozi osnovnošolskih otrok v Občini Videm in na relacijah
iz Občine Videm v Ptuj (otroci v prilagojenih programih), ter prevozi v šole v naravi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo;
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– reference,
– ﬁnančno usposobljenost.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 504/04: Certus, Avtobusni
promet Maribor d.d., kontaktna oseba: Thierry Rijeckebusch-Luis, Linhartova 22, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,667.362 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 504/04: Prevoz oseb Alojz
Sadek s.p., kontaktna oseba: Alojz Sadek,
Vegova 8, 2325 Cirkovce, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,381.771,60 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 30.
6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-14706/04 z dne 28. 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: 29. 9. 2004.
Občina Videm
Ob-26709/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 300-39-14,
faks
300-39-11,
elektronska
pošta:
chc@zd-lj.si,
internetni
naslov:
www.zd-lj.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 25.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 25.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-17/2004.
II.5) Kratek opis: laboratorijske preiskave za potrebe SNMP.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 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.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-17/2004: Klinični center Ljubljana, Zaloška 2, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 59,923.275,90 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-17/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 10. 2004.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-26723/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Koper d.o.o.-s.r.l., kontaktna oseba:
Milena Ručgej, Ul. 15. maja 4, 6000 Koper,
Slovenija, tel. 05/66-33-700 in 05/66-33-762,
faks 05/66-33-706, elektronska pošta: milena.rucgej@komunalakoper.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 74.20.34.
II.5) Kratek opis: predmet javnega
naročila je izdelava projektne dokumentacije v fazi PGD, PZI za sekundarno fekalno kanalizacijo omrežje Dekani s hišnimi
priključki,
pridobitvijo
gradbenega
dovoljenja in overjenih služnostnih pogodb.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 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. 421-JNVV-S/2004:
IMOS GEATEH načrtovanje in izvajanje
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d.o.o., kontaktna oseba: Marko Vogrič, dipl.
inž. grad., Opekarska 11, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/420-16-10,
faks
01/420-16-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 16,983.020 SIT; najnižja
ponudba 16,983.020 SIT, najvišja ponudba
35,521.500 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): 882.830 SIT; delež:
4,33%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 84 z dne 30. 7. 2004,
Ob-20932/04.
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. 10. 2004.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Št. 465-10-000/2004-30-1
Ob-26774/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Slovenske Konjice, kontaktna oseba:
Igor Frim dipl. inž. gr., Branko Sovic, dipl.
inž. gr., Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel. 03/757-33-69, faks
03/575-43-28, elektronska pošta: igor.frim@slovenskekonjice.si, branko.sovic@slovenskekonjice.si,
internetni
naslov:
www.slovenskekonjice.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 12.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 465-10-0008/2004-300-I.
II.5) Kratek opis: izdelava projektne dokumentacije za sklope in celoto za Samostan Žiče – Žička Kartuzija.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena,
– reference,
– plačilni pogoji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 465-10-0008/2004-300-I:
Koning d.o.o., kontaktna oseba: Vlado Fijavž, Mestni trg 7, 3210 Slovenske Konjice,
Slovenija,
tel.
03/759-38-10,
faks
03/759-38-11, elektronska pošta: koning@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,045.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu
določil
naročnik:
465-10-0008/2004-300-I.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 21 226-04.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 10. 2004.
Občina Slovenske Konjice
Ob-26775/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 07.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 07.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje in dodelava medicinskega informacijskega sistema MEDIS:
– sklop 1: vzdrževanje;
– sklop 2: dodelava.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV); 16,666.666,67 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena delovne ure dodelave – 60 točk
(za sklop 2),
2. cena vzdrževanja ene delovne postaje
za en mesec – 40 točk (za sklop 1).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Pinna d.o.o., Geršakova ulica 20, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,498.800 SIT za sklop
1.
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:
Pinna d.o.o., Geršakova ulica 20, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7.680 SIT za sklop 2.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-26888/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Domžale, kontaktna oseba:
Jana Zajc Kladnik, Cvetka Vesel, Mestni trg
2, 1230 Domžale, Slovenija, tel. 01/724-52-02,
01/724-52-15, faks 01/721-44-59, elektronska pošta: jana.zajc@zd-domzale.si, cvetka.
vesel@zd-domzale.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 20.
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: prevozi dializnih bolnikov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 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. 05/1-04: Meri-IMPEX
d.o.o. Kamnik, kontaktna oseba: Cegnar
Matjaž, Livarska 5, 1240 Kamnik, Slovenija,
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tel. 01/831-31-09, faks 01/839-45-40, elektronska pošta: nina.bejtic@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 107,39 SIT/km; najnižja
ponudba 109,77 SIT/km.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 12.
8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 2004 074-0018560 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: 4. 10. 2004.
Zdravstveni dom Domžale

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 1511/04
Ob-26875/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.
gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 20/04.
II.5) Kratek opis: dobava ADSS optičnega kabla in opreme za relacijo RTP
Cerknica – RP Sodražica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 20/04: Telma Trade,
d.o.o., kontaktna oseba: Primož Treven,
Motnica 13, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/562-31-00, faks 01/562-14-70, elektronska pošta: primoz.treven@telma-trade.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 31,175.693 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
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V.4.2) Javno naročilo št. 20/04.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
31,175.693 SIT (brez DDV). Valuta: 135 dni
od dneva izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
1. skupna ponudbena vrednost (75%),
2. tehnične lastnosti kabla (10%),
3. certiﬁkat kakovosti ISO serije 9000 ponudnika in proizvajalca (5%),
4. rok plačila (5%),
5. reference ponujenega kabla (5%).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 20/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3 ponudbe,
od tega 1 pravilna ponudba in 2 nepravilni
ponudbi.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da, Uradni list RS,
št. 70 z dne 28. 6. 2004, Ob-17224/04.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 10. 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.
Ob-26932/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000, faks
02/22-00-107, elektronska pošta: Elektro.
mb@elektro-maribor.si, internetni naslov:
www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: pisarniški material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,200.000 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.: 924/04/A: Pavlin d.o.o.,
Grič 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/242-83-09, faks 01/242-83-05.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,784.946,38 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 924/04/B: DZS d.d., Mali
trg 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/586-71-47, faks 01/586-71-48.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,197.251,72 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 924/04/C: Mladinska knjiga trgovina d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 02/471-60-10, faks
02/471-60-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,923.654,49 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 924/04/A.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 10,784.946,38 SIT. Valuta
120 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 924/04/B.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 5,197.251,72 SIT. Valuta
120 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 924/04/C.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 3,923.654,49 SIT. Valuta
120 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
70 z dne 28. 6. 2004, Ob-17327/04.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2004.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor

Ob-26933/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., kontaktna oseba:
Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000, faks
02/22-00-107, elektronska pošta: Elektro.
mb@elektro-maribor.si, internetni naslov:
www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: izolatorji in opornice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,600.000 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.: 596/04/A: Tehmar d.o.o.,
Panonska 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/450-15-00, faks 02/450-15-50.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 10,636.600 SIT. Valuta: 120
dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1 Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 596/04/B: Elektronabava
d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/589-93-00,
faks
01/589-94-39.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 4,378.000 SIT. Valuta: 120
dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 596/04/C: Mini Tehno
d.o.o., Flekušek 16, 2222 Jakobski dol, Slovenija,
tel.
02/644-20-03,
faks
02/644-20-04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 6,816.425 SIT. Valuta: 120
dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 596/04/A.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 10,636.600 SIT. Valuta 120
dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 596/04/B.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 4,378.000 SIT. Valuta 120
dni.
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V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 596/04/C.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 6,816.425 SIT. Valuta 120
dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
70, z dne 28. 6. 2004, Ob-17328/04.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2004.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d.

Storitve
Št. 1512/04
Ob-26876/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Maja Bačnik, Slovenska c. 58, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-283, faks
01/43-24-074, elektronska pošta: maja.bacnik@elektro-ljubljana.si, internetni naslov:
www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 1B.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 17/04.
II.5) Kratek opis: izvajanje strokovnega
nadzora gradbenih in elektromontažnih
del.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,000.000 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. JN 17/04: II. faza kvaliﬁkacijskega sistema za 3. in 4. kvartal 2004:
– področje DE Elektro Kočevje,
– področje DE Elektro Novo mesto,
– področje DE Elektro Trbovlje: C & G
d.o.o. Ljubljana, kontaktna oseba: Aleš Erceg, Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/236-42-40, faks 01/283-40-25,
elektronska pošta: c-g@c-g.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,639.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
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): 1,942.250 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 17/04: II. faza kvaliﬁkacijskega sistema za 3. in 4. kvartal 2004:
– področje DE Elektro Ljubljana mesto,
– področje DE Elektro Ljubljana okolica:
IBE, d.d., kontaktna oseba: Stevan Radičević, Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/477-62-60, faks 01/251-05-27, elektronska pošta: stevan.radicevic@ibe.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,067.731,20 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 3.
V.4.2) Javno naročilo št. 17/04:
– področje DE Elektro Kočevje,
– področje DE Elektro Novo mesto,
– področje DE Elektro Trbovlje.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
– področje
DE
Elektro
Kočevje:
1,280.000 SIT,
– področje DE Elektro Novo mesto:
1,456.000 SIT,
– področje DE Elektro Trbovlje: 903.000
SIT (brez DDV).
Valuta: 60 dni od dneva izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
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.
V.4.2) Javno naročilo št. 17/04:
– področje DE Elektro Ljubljana mesto,
– področje DE Elektro Ljubljana okolica.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
– področje DE Elektro Ljubljana mesto:
1,169.476 SIT,
– področje DE Elektro Ljubljana okolica:
2,898.255 SIT (brez DDV).
Valuta: 60 dni od dneva izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
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
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Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 18/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3 pravilne
ponudbe.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 53 z dne 14. 5. 2004, Ob-12562/04 (objava) in 77 z dne 16. 7. 2004, Ob-19496/04
(popravek objave).
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu, obvestilo o kvaliﬁkacijskem
sistemu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 10. 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.

Javna naročila
male vrednosti
Št. 12-04
Ob-26825/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1. Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, tel. 03/89-61-640, faks 03/89-61-641,
elektronska pošta: vlasta.stajner@velenje.
si.
I.2. Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isto kot v I.1.
I.3. Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isto kot v I.1.
I.4. Naslov, na katerega je potrebno poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Velenje, glavna pisarna, soba 8/1,
Titov trg 1, 3320 Velenje.
I.5. Vrsta naročnika: lokalna raven.
II.1. Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.2. Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: G-12/04.
II.3. Opis/predmet javnega naročila:
gradnja parkirišča z javno razsvetljavo v
Sončnem parku v Velenju.
II.4. Lokacija ali mesto gradnje: Sončni
park ob Aškerčevi cesti v Velenju.
II.5. Razdelitev na sklope: ne.
II.6. Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.7. Celotna količina ali obseg: predvidena je gradnja dveh parkirnih zalivov, kjer bo
23 parkirnih mest s priključki na Aškerčevo
cesto in razsvetljava s petimi kandelabri.
II.8. Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: tri mesece od oddaje naročila.
III.1. Obvezni depoziti in jamstvo: ne.
III.2. Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo se
izvede po začasnih mesečnih situacijah in
končni situaciji.
III.3. Podatki v zvezi s statusom izvajanja gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtev
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
– registracija za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega razpisa,
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– ponudnik ima ustrezno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti,
– ponudnik ni bil kaznovan za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– reference ponudnika na razpisanem
področju,
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek in ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge pisne odločbe,
– poravnani davki in prispevki ter druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države RS.
III.3.1. Pravni status – obvezna dokazila:
– izpis iz sodnega registra, izjava o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje o nekaznovanju vodstvenih delavcev ter potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali pa zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– potrdilo, da ponudnik ni v postopku
stečaja ali likvidacije, potrdilo o poravnanih
davkih in prispevkih.
III.3.2. Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.3. Tehnična sposobnost – obvezna
dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1. Vrsta postopka: odprti.
IV.2. Ali je kandidat že izbran: ne.
V. Merila za oddajo: najnižje cene.
VI.1. Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije: /
VII.1. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Mestna občina Velenje, Urad za gospodarske javne službe, sejna soba (št. IV/
55), sreda 20. 10. 2004 ob 11. uri.
VII.2. Rok za sprejem ponudb: ponudba
mora biti pravilno označena z napisom »Ne
odpiraj – Parkirišče v Sončnem parku« in
mora biti dostavljena v glavno pisarno do
srede, 20. 10. 2004 do 10. ure.
VIII. Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe, do 28. 12. 2004.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: osebe s pooblastilom.
IX. Ali je obvezno obvestilo: da/ne.
Mestna občina Velenje

Mednarodni razpisi
Št. 08407-24/2003 2100 01

Ob-26850/04

Predobjava razpisa za izbiro
dobavitelja opreme
Oblikovanje prostorskega in
nepremičninskega informacijskega
centra za podporo malemu in
srednjemu gospodarstvu
Slovenija
1. Sklic na objavo: Čezmejna regija na
poti digitalizacije, 4908701.01.01.0011.
2. Postopek: javni razpis – odprti postopek.
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3. Program: Phare čezmejno sodelovanje Slovenija – Avstrija 2002.
4. Financiranje: FM 2002/000-316-01.
5. Podpisnik pogodbe: Mestna občina
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, SI – 2000
Maribor.
6. Opis pogodbe: namen razpisa je nabava računalniške opreme, ki je potrebna
za izvajanje projekta.
7. Predvideno število in opis sklopov
– sklop 1 – računalniška oprema,
– sklop 2 – ostala oprema.
8. Datum predviden za objavo razpisa:
november 2004.
9. Dodatne informacije: nobene vloge ali
zahteve za informacije se na tej stopnji ne
bodo obravnavale.
10. Pravna podlaga: PHARE: uredba
Sveta (EEC) 3906/89 o ekonomski pomoči
posameznim državam Srednje in Vzhodne
Evrope z, amandmaji in FM PHARE 2002
CBC Programa med Slovenijo-Avstrija
Phare 20-02/000-316 za Slovenijo z dne
25. oktobra 2002.
Mestna občina Maribor
Št. 08407-24/2003 2100 01

Ob-26851/04

Individual Supply Contract Forecast
Forming spatial and real-estate
information centre for supporting small
and middle sized business
Slovenia
1. Publication reference: Cross Border
Region goes Digital, 4908701.01.01.0011.
2. Procedure: Local Open Tender.
3. Programme: Phare CBC Slovenia
– Austria 2002.
4. Financing: FM 2002/000-316-01.
5. Contracting authority: Mestna občina
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, SI – 2000
Maribor.
6. Contract description: Purpose of contract is purchase of computer equipment
which is necessary for execution of project
activities.
7. Indicative number and titles of Lots:
– Lot 1 – Computer equipment,
– Lot 2 – Other equipment.
8. Intended timing of publication: November 2004.
9. Additional information: No applications
or request for further information should be
sent at this stage.
10. Legal basis: PHARE: Council Regulation (EEC) No. 3906/89 on economic aid
to certain countries of Central and Eastern
Europe, as amended and FM PHARE 2002
CBC Programme between Slovenia-Austria
PHARE 2002/000-316 for Slovenia of 25th
October 2002.
Mestna občina Maribor

Javni razpisi
Št. 316-8/2004

Ob-26870/04

Objava o podaljšanju
javnega razpisa
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
Agencija Republike Slovenije za učinkovito
rabo in obnovljive vire energije, Dimičeva
12, Ljubljana, podaljšuje veljavnost javnega
razpisa za soﬁnanciranje študij izvedljivosti
za projekte daljinskega ogrevanja na lesno

biomaso v letu 2004, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 23 z dne 12. 3. 2004, Ob-6581/04.
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 16. 12. 2004.
Znesek preostalih sredstev za soﬁnanciranje znaša 6,355.000 SIT.
Agencija RS za učinkovito rabo
in obnovljive vire energije
Ob-26843/04
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Rok za oddajo elaboratov za razpis za
javni natečaj za Idejno prostorsko ureditev
turistično rekreativnega območja »Celjska
koča« z idejno zasnovo arhitekture centralnega objekta – planinske koče, razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 101 z dne
17. 9. 2004, Ob-24609/04, se podaljša do
17. novembra 2004.
ZPO-Zavod za urejanje javnih parkirišč
in gospodarjenje z javnimi objekti Celje
Št. 358/2004
Ob-26841/04
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 66/01,
103/01, 53/02, 80/02, 88/02, 47/03) Urad
Vlade RS za informiranje objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje
informativno-komunikacijskih in
izobraževalnih dejavnostih nevladnih
organizacij o evropskih zadevah v letu
2005
1. Urad Vlade RS za informiranje, Tržaška
21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Urad) s
tem razpisom vabi nevladne organizacije v
Sloveniji, da aktivno sodelujejo pri obveščanju slovenske javnosti o evropskih zadevah.
Predmet tega razpisa je soﬁnanciranje
tistih informativno-komunikacijskih in izobraževalnih dejavnosti nevladnih organizacij v
Sloveniji, ki bodo prispevale k boljši informiranosti, razumevanju in spodbujanju javne
razprave o evropskih zadevah.
Projekti morajo biti namenjeni slovenski
javnosti in izvedeni v Sloveniji.
2. Urad želi s tem razpisom spodbuditi
zlasti:
2.1. Dejavnosti, ki bodo v okviru splošne
teme, ki je predmet tega razpisa obravnavale naslednje vsebine:
a) uvajanje evra v Sloveniji,
b) evropska ustava,
c) vzpostavljanje zunanje meje EU,
d) možnosti črpanja sredstev iz strukturnih in kohezijskega sklada EU,
e) možnosti sodelovanja v programih
EU.
2.2. Dejavnosti, ki bodo namenjene naslednjim ciljnim skupinam: mladim, kmetom,
podeželskemu prebivalstvu, pripadnikom
narodnih skupnosti, Romom, pripadnikom
narodnih manjšin v RS in prebivalcem ob
bodoči zunanji meji EU.
2.3. Dejavnosti, pri katerih sodeluje in se
mrežno povezuje več nevladnih organizacij.
3. Na razpisu lahko sodelujejo nevladne
organizacije s sedežem v Sloveniji, ki so
ustanovljene kot društvo, zavod ali ustanova
in imajo naslednje skupne značilnosti:
– njihovi ustanovitelji so domače ali tuje
ﬁzične osebe ali pravne osebe zasebnega
prava;
– niso ustanovljene zaradi služenja osebnim ali poslovnim namenom in ciljem;
– so ustanovljene prostovoljno;
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– njihov ustanovitveni akt določa, da je
namen in cilj delovanja nepridobiten;
– so svobodne pri določanju ciljev svojega delovanja in pri izbiri sredstev za njihovo
doseganje;
– delujejo javno in odprto.
4. Nevladne organizacije lahko na razpis
prijavijo projekte, ki bodo potekali v Sloveniji
v letu 2005 in bodo končani do 1. novembra
2005.
5. Urad bo za soﬁnanciranje projektov
nevladnih organizacij na podlagi tega razpisa v letu 2005 namenil 20 milijonov SIT.
6. Projekti, ki jih bo Urad soﬁnanciral na
podlagi tega razpisa, lahko prejmejo sredstva v višini največ do 50% celotne vrednosti projekta.
7. Najvišja vrednost soﬁnanciranja posameznega projekta je 800.000 SIT. Odločitev
o številu ﬁnanciranih projektov bo sprejeta
na podlagi ocene prispelih prijav.
8. Urad bo pri izbiri projektov, ki bodo soﬁnancirani, upošteval naslednja merila:
8.1. Izobraževalni, informativni oziroma
komunikacijski pomen projekta z vidika prioritetnih vsebin, doseganja ciljnih javnosti in
povezovanja NVO (do 70% točk).
8.2. Stroškovnik projekta (do 20% točk).
8.3. Reference organizacije, nosilca in
sodelavcev projekta (do 10% točk).
9. Posamezna nevladna organizacija
lahko na razpis prijavi več projektov.
10. Prijave na razpis morajo prispeti na
naslov: Urad Vlade za informiranje, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, in sicer vloge, ki bodo
oddane osebno najkasneje do 9. novembra
2004 do 14. ure. Upoštevane bodo tudi vse
prijave, ki bodo imele na ovojnici poštni žig
z dne 9. novembra 2004.
11. Vlogo je potrebno poslati v zaprtem
ovitku, ki mora biti označen »Ne odpiraj vloga – razpis NVO«.
12. Odpiranje vlog bo potekalo
10. novembra 2004 v prostorih Urada in ne
bo javno.
13. Organizacije, ki se bodo odzvale na
razpis, bodo o odločitvi Urada obveščene
najkasneje do 10. decembra 2004.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletni strani
http://evropa.gov.si.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani http://evropa.gov.si, naročite
jo lahko na telefonski številki 01/478-26-40
vsak delavnik med 9. in 14. uro ali na e-naslov: nada.scetinec@gov.si.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite na Uradu, kontaktna oseba:
Lidija Herek, tel. 01/478-26-21, e-naslov: lidija.herek@gov.si.
Urad Vlade RS za informiranje
Št. 578/04
Ob-26789/04
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 6/03 in 97/03) in s Pravilnikom
o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št.
109/02 in 25/04) Ministrstvo za kulturo (v
nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov na
področjih umetnosti in knjige, ki jih
bo v letu 2005 soﬁnancirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega za
kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis 3,
oznaka JPR3 2005)
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Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa in razpisna področja: predmet razpisa je soﬁnanciranje kulturnih projektov nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij, katerih programi niso bili
izbrani na javnem pozivu JP1 2004-2006;
javnih zavodov, ki v letu 2004 niso neposredno pozvani k predložitvi programa dela
in ﬁnančnega načrta za leto 2005 s strani
ministrstva ter posameznikov, ki delujejo na
področjih umetnosti in knjige. Razpis se nanaša na naslednja področja ustvarjanja in
posredovanja javnih kulturnih dobrin: uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti,
likovne umetnosti ter arhitektura in oblikovanje, intermedijske umetnosti in knjiga.
2. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva,
ustanove in druge nevladne organizacije ter
zasebni zavodi in gospodarske organizacije, ki delujejo na razpisnih področjih. Javni zavodi so pravne osebe, registrirane za
opravljanje javne službe s področja kulture
ali humanističnih znanosti. Posamezniki so
avtorji, ki delujejo na razpisnih področjih.
Samozaposleni na področju kulture so ﬁzične osebe, vpisane v razvid ministrstva in
delujejo na razpisnih področjih.
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta v vlogi organizatorja, producenta ali založnika, ki poslovno in vsebinsko
predstavlja in zastopa kulturno organizacijo
oziroma posameznik v vlogi avtorja.
Posamezno področje razpisa se deli na
ločena podpodročja, ki so vsebinsko opredeljena (denimo: glasbena umetnost – organizacija festivalov; organizacija koncertnih
ciklov itd.; uprizoritvene umetnosti – produkcija in postprodukcija v Sloveniji; mednarodna gostovanja itd.).
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izveden v letu 2005. Vsebino
in celotni obseg projekta je moč razbrati iz
izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog.
Neposredna podpora ustvarjalcem (posameznikom) je namenjena zagotavljanju
spodbudnih pogojev za delo samozaposlenih na področjih kulture in mobilnosti samozaposlenih umetnikov na razpisnih področjih. Projektni razpis 3 omogoča dodelitev
delovnih štipendij ali soﬁnanciranje rezidenčnih udeležb posameznikov v tujini.
Zaprošeni znesek ﬁnanciranja posameznega projekta ne sme presegati 70%
predvidenih stroškov. Izjeme so projekti z
naslednjih podpodročij: festivali, cikli, mednarodno sodelovanje in mednarodna gostovanja, kjer zaprošeni znesek ﬁnanciranja ne
sme presegati 50% predvidenih stroškov;
naročila izvirnih glasbenih del in koreograﬁj
(do 100%, gl. razpisno dokumentacijo!) ter
delovne štipendije, kjer je višina sredstev
2,000.000 SIT bruto za posamično štipendijo in rezidenčne udeležbe, kjer je možna
višina dodeljenih sredstev do 500.000 SIT
bruto na posamično udeležbo.
V primeru, da je predlagatelj projekta posameznik, lahko zaprosi le za soﬁnanciranje
svoje avtorske storitve (avtorski honorar).
Izjemi sta podpodročji: delovne štipendije in
rezidenčne udeležbe.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega projekta, prikazanih v
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ﬁnančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
3. Osnovna razpisna področja
3.1 Uprizoritvene umetnosti: projektni
razpis obsega naslednja podpodročja: produkcija in postprodukcija v Sloveniji, mednarodna gostovanja in rezidenčne udeležbe.
3.2 Glasbene umetnosti: projektni razpis obsega naslednja podpodročja: glasbena produkcija in postprodukcija v Sloveniji,
organizacija festivalov in koncertnih ciklov,
glasbeno založništvo (izdaja na nosilcih zvoka, notne izdaje), naročila izvirnih glasbenih
del in koreograﬁj, gostovanja v mednarodnem prostoru, podporni projekti na področju
glasbenih umetnosti, delovne štipendije in
rezidenčne udeležbe.
3.3 Likovne umetnosti ter arhitektura in
oblikovanje: projektni razpis obsega naslednja podpodročja: organizacija razstavnih
projektov v Sloveniji, organizacija festivalov,
mednarodno sodelovanje, delovne štipendije in rezidenčne udeležbe.
3.4 Intermedijske umetnosti: projektni
razpis obsega naslednja podpodročja: produkcija in postprodukcija v Sloveniji, mednarodno sodelovanje in rezidenčne udeležbe.
3.5 Knjiga: projektni razpis obsega naslednja podpodročja: izdaja knjig, prevodi v
tuje jezike izdaja revij, razvijanje bralne kulture, literarni festivali – literarne prireditve,
mednarodni projekti in delovne štipendije.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da kot javni zavodi v letu 2004 niso
neposredno pozvani k predložitvi programa
dela in ﬁnančnega načrta za leto 2005 s
strani ministrstva ali da kot izvajalci javnih
kulturnih programov niso bili izbrani na javnem pozivu JP1 2004-2006;
– so pravne osebe ali samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih
dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: kopija
izpiska iz sodnega registra, izpiska oziroma
potrdila upravne enote ali izpiska AJPES-a, iz
katerih je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti. Izpisek mora
odražati aktualno stanje in ne sme biti starejši
od šestih mesecev!). Organizacije, katerih
razvid vodi ministrstvo (društva v javnem interesu in ustanove na področju kulture), niso
dolžne predložiti dokazila;
– ali so posamezniki, ki delujejo na razpisanih področjih (obvezno dokazilo: seznam
del na razpisnem področju!) in imajo stalno
prebivališče v RS. Izjema so posamezniki
na področju knjige, kjer lahko kandidirajo
tudi prevajalci s stalnim prebivališčem v tujini, ki prevajajo dela slovenskih avtorjev s
področja kulture v tuje jezike (obvezno dokazilo: seznam prevedenih slovenskih del v
tuje jezike);
– prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani v letu 2005 (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2004, izpolnjevali
vse svoje obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– predlagajo projekte, katerih zaprošeni znesek ﬁnanciranja ne presega najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki so
opredeljena pod točko 2 projektnega razpisa
3 (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
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– ne prijavljajo projektov, ki so v letu 2004
že bili izbrani na katerem od javnih pozivov
ali razpisov ministrstva (obvezno dokazilo:
originalna izjava predlagatelja!);
– ne prijavljajo projektov, izbranih na
razpisih Filmskega sklada RS ali Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti (obvezno
dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– in posebne pogoje, kot jih določa razpisna dokumentacija za posamezna razpisna področja in podpodročja (obvezna dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev so
navedena v razpisni dokumentaciji!).
4.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed pristojnih
uslužbencev imenuje ministrica za področja,
ki so predmet razpisa. Komisija za odpiranje
vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev ter nepopolnih in prepoznih vlog.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po
že izdani dokončni Odločbi o izboru projekta spremeni odločitev in z izvajalcem ne
sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa, dela programa ali projektov) v letu 2004
razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru
že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo
sredstev.
5. Razpisni kriteriji
5.1 Splošni razpisni kriteriji:
Kakovost, uspešnost in izvedljivost predlaganega projekta:
– aktualna in kakovostna ponudba avtorjev, avtorskih skupin ter ostalih izvajalcev
in podizvajalcev;
– reference predlagatelja in posameznikov, ki so udeleženi v vodenju in izvedbi;
– stopnja celovitosti in zaokroženosti;
tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve koncepta;
– izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese in predvidena prepoznavnost v
slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti;
– stopnja predlagane ﬁnančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi;
– predvidena dostopnost (število obiskovalcev, bralcev, udeležencev) in predvideni
številčni doseg po načelu teritorialnosti (slovenski kulturni prostor, evropsko občinstvo,
svetovno občinstvo);
– verjetnost večletnega sodelovanja na
slovenski in/ali na mednarodni ravni;
– izkazovanje izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi;
– stopnja vključevanja mlajše generacije
avtorjev in izvajalcev;
– stopnja vzpodbujanja dostopnosti mlajšim generacijam;
– stopnja izvedljivosti projekta;
– realno ovrednoten in uravnotežen projekt;
– projekt, ki mu ni moč pripisati komercialnega namena oziroma namena ustvarjanja dobička (gl. ﬁnančna uravnoteženost!);
– obseg projekta.
5.2 Prednostni razpisni kriteriji po razpisnih področjih:
5.2.1 Uprizoritvene umetnosti
Prednostno bodo obravnavani projekti, ki:
5.2.1.1 Podpodročje produkcija in postprodukcija:
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– se pripravljajo v koprodukciji z javnimi
zavodi oziroma nepridobitnimi organizacijami,
– se pripravljajo v koprodukciji s tujimi
producenti,
– premorejo izdelan načrt postprodukcije
z izvedbo izven kraja nastanka.
5.2.1.2 Podpodročje mednarodno sodelovanje:
– projekti, ki so organizirani turnejsko,
– projekti z več ponovitvami,
– projekti, namenjeni v države Evropske
unije in
– projekti, v katere organizator iz tujine
(pobudnik) vloži več kot 50% vseh potrebnih sredstev.
5.2.2 Glasbene umetnosti
Prednostno bodo obravnavani projekti, ki:
– izkazujejo visoko zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti,
– izpostavljajo skrb za negovanje slovenske glasbene dediščine ter za arhiviranje in
medijsko posredovanje glasbenih dogodkov
ali del (zagotavljanje dostopnosti),
– vključujejo mednarodne izmenjave, koprodukcije in gostovanja in pri katerih lahko
predlagatelj izkaže interes mednarodnega
partnerja s pisno izjavo o višini zagotovljenega soﬁnanciranja.
5.2.3 Likovne umetnosti ter arhitektura
in oblikovanje
Prednostno bodo obravnavani projekti, ki:
– so usmerjeni v organiziranje razstav
in drugih prireditev s konceptualno razdelanimi vsebinami ali v produkcije avtorskih
projektov,
– se pripravljajo v soorganizaciji z javnimi zavodi oziroma nepridobitnimi organizacijami,
– izkazujejo visoko stopnjo ustvarjalnosti
na področju sodobne umetnosti,
– vključujejo mednarodno sodelovanje,
– se dogajajo znotraj prepoznavnih in izvirnih konceptov prireditelja,
– izkazujejo sodobne študijske pristope
in interdiciplinarnost.
5.2.4 Intermedijske umetnosti
Prednostno bodo obravnavani projekti, ki:
– zagotavljajo vpetost projektov v mednarodnem prostoru,
– problematizirajo aktualne pojave na
področju digitalne kulture,
– izkazujejo interdisciplinarne in raziskovalne pristope.
5.2.5 Knjiga
Prednostni kriteriji:
5.2.5.1 Podpodročje izdaja knjig:
– objavljanje kritiško-analitičnih knjižnih
izdaj o literaturi in umetnosti na splošno,
zlasti s področja likovnih umetnosti,
– zagotavljanje dostopnosti knjige v knjigarnah in knjižnicah na celotnem območju
Slovenije in širše, v skupnem slovenskem
kulturnem prostoru.
5.2.5.2 Podpodročje izdaja revij:
– širina generacijskega spektra avtorjev,
ki objavljajo v reviji,
– zagotavljanje dostopnosti revije v knjigarnah in knjižnicah v skupnem slovenskem
kulturnem prostoru,
– za mladinske revije: estetska skladnost
besedilnega in likovnega dela revije.
5.2.5.3 Podpodročje prevodi v tuji jezik:
– uveljavljenost in ugled tuje založbe, ki
bo knjigo izdala,

– reference prevajalca pri prevajanju del
iz slovenščine v tuji jezik,
– prednostno bodo obravnavani predlogi
prevodov v češčino in švedščino.
5.2.5.4 Podpodročje razvijanje bralne kulture:
– načrtna usmerjenost v razvijanje bralne
kulture na nacionalni ravni,
– ustreznost vsebinske in didaktične zasnove projekta glede na ciljno občinstvo,
– povezovanje s splošnimi knjižnicami in
drugimi akterji, ki delujejo na področju razvijanja bralne kulture.
5.2.5.5 Podpodročje literarni festivali, literarne prireditve, simpoziji in mednarodni
projekti:
– načrtnost in sistematičnost uveljavljanja
slovenske literature in humanistike v mednarodnem prostoru,
– pestrost programa, sodelovanje več založnikov in vključenost avtorjev, ki svoja dela
objavljajo pri več založnikih.
5.3 Za delovne štipendije in rezidenčne
udeležbe se v postopku presoje smiselno
uporabljajo splošni kriteriji. Višina ﬁnanciranja rezidenčne udeležbe je odvisna tudi od
kriterijev: destinacija in trajanje rezidence v
tujini.
6. Uporaba kriterijev
6.1 Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v
postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Povzetek načina ocenjevanja: splošni in
prednostni razpisni kriteriji za posamezna
razpisna področja so v sklopih ovrednoteni
s točkami. Najvišje število prejetih točk za
projekt je 100 točk. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine
prejetih točk za posamezen projekt (od 81
do 100 točk), pri čemer je možno število točk
za splošne razpisne kriterije, navedene pod
točko 5.1, 70 točk, za prednostne razpisne
kriterije, navedene pod točko 5.2, pa 30 točk.
Ocenjevanje projektov bo potekalo opisno po
naslednji opisni vrednostni lestvici: vrhunsko
(od 96 do 100 točk), kakovostno (od 81 do 95
točk), nezadovoljivo (do 80 točk).
6.2 Za posamezno delovno štipendijo in
rezidenčno udeležbo je najvišje število prejetih točk 100. Izbrani bodo tisti kandidati,
ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma
ovrednoteni višje. Ocenjevanje bo potekalo
opisno, kot sledi iz točke 6.1.
7. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa 1 (JPR1 2005) je: 356,000.000
SIT. Okvirne razpisne vrednosti po razpisnih
področjih so naslednje:
7.1 Uprizoritvene umetnosti: 39,000.000
SIT, od tega za 3 rezidenčne udeležbe skupaj
do 1,500.000 SIT bruto.
7.2. Glasbene umetnosti: 96,000.000 SIT,
od tega za 3 delovne štipendije 6,000.000
SIT bruto in za 5 rezidenčnih udeležb do
2,500.000 SIT bruto.
7.3. Vizualne umetnosti: 55,000.000 SIT,
od tega za 6 delovnih štipendij 12,000.000
SIT bruto in za 3 rezidenčne udeležbe do
1,500.000 bruto.
7.4 Intermedijske umetnosti: 9,000.000
SIT, od tega za 2 rezidenčni udeležbi do
1,000.000 SIT bruto.
7.5 Knjiga: 150,000.000 SIT, od tega za 5
delovnih štipendij 10,000.000 SIT bruto.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2005
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon
o izvrševanju proračuna RS za leti 2004 in
2005 (Uradni list RS, št. 130/03).
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9. Razpisni rok: razpis se prične 8. 10.
2004 in zaključi 8. 11. 2004.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– opredelitev razpisnega področja in podpodročij z navodili, navedbo posebnih pogojev, posebnih kriterijev in obveznih prilog,
– prijavni obrazci 1 (obrazci po podpodročjih),
– prijavni obrazec 2 (izjava o realizaciji in
izpolnjevanju pogojev).
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce
1-2,
– ustrezno dokazilo, navedeno v drugi
oziroma tretji alinei točke 4.1,
– zahtevane obvezne priloge za posamezna razpisna področja oziroma podpodročja.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od
9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.kultura.gov.si/, kjer najdejo tudi
vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij…).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
11. Oddaja in dostava predlogov
11.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje oziroma podpodročje in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene v
razpisni dokumentaciji.
Če predlagatelj prijavlja več projektov na
posamezno področje ali podpodročje, mora
vsak projekt poslati v ločeni kuverti in za
vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo, sicer se vloga obravnava kot
nepopolna.
Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana- do 8. 11. 2004 oziroma najkasneje ta
dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka
v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji
strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni razpis
3 z oznako JPR3 2005 in z obvezno navedbo
osnovnega razpisnega področja in podpodročja (npr. knjiga – izdaja revij). Pri delovnih
štipendijah oziroma rezidenčnih udeležbah je
obvezna navedba razpisnega področja (npr.
delovna štipendija – glasbene umetnosti). Na
hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
11.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
8. 11. 2004 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh bistvenih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo se
dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve
vlog,
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– vloge, ki so nepopolne,
– vloge, ki v eni kuverti vsebujejo prijavo
več projektov.
12. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil:
– uprizoritvene umetnosti: Uros.Korencan@gov.si,
– glasbene umetnosti: Sonja.Kralj-Bervar@gov.si,
– likovne umetnosti ter arhitektura in oblikovanje: Judita.Krivec-Dragan@gov.si,
– intermedijske umetnosti: Vilma.Stritof-Cretnik@gov.si,
– knjiga:
– Joze.Horvat@gov.si (podpodročje izdaje knjige, revije in za delovne štipendije),
– Barbara.Kozelj@gov.si (podpodročje
literarni festivali, literarne prireditve, simpoziji in mednarodni projekti ter prevodi v tuji
jezik),
– Natasa.Bucik@gov.si (podpodročje
razvijanje bralne kulture).
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede
razpisa obrnejo na pristojne uslužbence ministrstva v času od 8. 10. 2004 do 5. 11. 2004
oziroma se udeležijo javnih inštrukcij, ki se
bodo odvijale na Maistrovi 10, sejna soba v
pritličju, po naslednjem urniku:
– uprizoritvene umetnosti: 19. 10. 2004
ob 10. uri,
– glasbene umetnosti: 19. 10. 2004 ob
11. uri,
– likovne umetnosti ter arhitektura in oblikovanje: 19. 10. 2004 ob 13. uri,
– intermedijske umetnosti: 19. 10. 2004
ob 14. uri,
– knjiga: 20. 10. 2004 ob 10. uri.
13. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe se lahko tudi seznanijo
z razpisno dokumentacijo oziroma vpogledajo vanjo na vložišču ministrstva (Maistrova
10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod
10. točko.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v enem mesecu
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
11. 11. 2004.
Ministrstvo bo izbralo predloge za soﬁnanciranje kulturnih projektov po postopku,
kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 574/04
Ob-26790/04
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list
RS, št. 6/03 in 97/03) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02 in
25/04), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju:
ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih programov in
projektov »Slovenci zunaj RS«
– Slovenci v sosednjih državah – za
leto 2005 (Italija, Avstrija, Madžarska,
Hrvaška) – JPR 4 2005, ki jih bo v letu
2005 ﬁnancirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: Javni razpis z oznako
JPR 4 2005)
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Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo RS, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet javnega razpisa
Na javni razpis se, v skladu s 5. členom
Ustave Republike Slovenije, z Resolucijo
o položaju avtohtonih slovenskih manjšin
v sosednjih državah in s tem povezanimi
nalogami državnih in drugih dejavnikov Republike Slovenije ter z Resolucijo o odnosih
s Slovenci po svetu lahko prijavijo upravičene osebe s programi in projekti, ki pomenijo umetniške in kulturne dosežke znotraj
posameznih slovenskih skupnosti in hkrati
zagotavljajo ohranjanje ter krepitev narodnostne in kulturne identitete ter ustvarjanje
pogojev za razvijanje enotnega slovenskega
kulturnega prostora.
Predmet razpisa je ﬁnanciranje javnih
kulturnih programov in projektov, ki jih lahko izvajajo pravne in ﬁzične osebe v RS ali
zunaj RS in so namenjeni Slovencem zunaj
RS (v nadaljevanju: programi in projekti).
2. Pomen izrazov
Kulturne organizacije s statusom pravne
osebe so: društva, zveze (društev), ustanove in nevladne organizacije, zasebni zavodi
in gospodarske organizacije, ki delujejo na
razpisnem področju (v nadaljevanju: upravičene osebe).
Fizične osebe so posamezniki, ki kot
ustvarjalci ali organizatorji prijavljajo kulturni
program oziroma kulturni projekt (v nadaljevanju: upravičene osebe)
Javni kulturni program je kulturna dejavnost izvajalcev razpisanega področja.
Kulturni projekt je po vsebini, zasnovi in
obsegu zaključena celota, ki je v celoti dostopen javnosti ter ustreza strokovnim kriterijem, npr.: produkcija, proslava, gostovanje,
srečanje, festivalski dogodek, koncert, razstava, publikacija, knjižni naslov.
3. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu:
3.1 Na javni razpis se lahko prijavijo le
upravičene osebe, ki izpolnjujejo še naslednje splošne pogoje:
– da so v primeru, če so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2004, izpolnjevali
vse svoje obveznosti do ministrstva;
– da z istimi vsebinami niso in ne bodo
kandidirali in bili izbrani na katerem od ostalih razpisov ministrstva ali organov v sestavi;
– ﬁzične osebe lahko prijavijo 1 projekt,
pravne osebe pa največ 12 projektov, oboji pa lahko na ta razpis kandidirajo samo
enkrat;
– javnim zavodom v Sloveniji je dovoljena prijava na javni razpis, če prijavljajo
projekt v sodelovanju z organizacijami Slovencev, ki delujejo zunaj RS;
– prijavitelji lahko sodelujejo na ostalih
razpisih ministrstva, če projekti niso predmet
razpisa »Slovenci zunaj RS« (prevodi slovenskih avtorjev v tuje jezike, programi knjigarn, mednarodno sodelovanje, mediji...).
– gledališča morajo oddati kot obvezni
prilogi: izjavo o morebitni koprodukciji (podpisano z obeh strani) in potrjen dogovor o
načrtovanem gostovanju
3.2 Izpolnjevanje pogojev razpisa:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojni
uslužbenec, ki ga imenuje ministrica za področje, ki je predmet razpisa.
4. Splošni kriteriji razpisa:
– kvaliteta (odmevnost, dostopnost, prepoznavnost, nagrade, reference);
– kontinuiteta (izkazovanje ciljev in stopnja vključevanja mlajše generacije);
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– ohranjanje narodne identitete Slovencev zunaj RS in krepitev narodne zavesti
(dosežemo s podpiranjem umetniške in kulturne ustvarjalnosti znotraj posameznih slovenskih skupnosti);
– racionalna poraba sredstev.
5. Posebni kriteriji razpisa:
Prednostno bodo obravnavani predlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje posebne
kriterije:
– izkazovanje izvirne lastne ustvarjalnosti, vzpodbujanje kulturne dejavnosti druge
in tretje generacije Slovencev zunaj RS;
– tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve koncepta;
– prednost imajo kulturni programi oziroma projekti, ki povezujejo ali vzpodbujajo
sodelovanje s sorodnimi organizacijami;
– prednost bodo imeli programi oziroma
projekti (nekomercialnega značaja), ki pomenijo prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in promocijo slovenske kulture
v mednarodni javnosti.
6. Uporaba kriterijev:
Izbrani bodo tisti programi oziroma projekti predlagatelja, ki bodo v postopku izbire
ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Povzetek načina ocenjevanja:
Splošni in posebni kriteriji poziva so
ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih
listih dostopni v razpisni dokumentaciji.
Izbrani bodo tisti programi oziroma projekti, ki jih bo ministrstvo po strokovni presoji uvrstilo na seznam odobrenih projektov.
(Najvišje število prejetih točk za projekt je
80, najnižji seštevek točk za posamezni program oziroma projekt, ki pomeni uvrstitev
v izbor, je 40. Vsak posamezni kriterij je
ovrednoten z 1 do 10 točkami).
7. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet Javnega razpisa 'Slovenci zunaj RS' znaša:
170,000.000 SIT.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2005.
9. Rok javnega razpisa: razpis se prične
8. 10. 2004 in zaključi 20. 11. 2004.
10. Dokumentacija razpisa:
Dokumentacija razpisa obsega naslednje bistvene sestavine:
– besedilo razpisa;
– prijavne obrazce z navodili;
– ocenjevalni list.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji dvignejo v vložišču ministrstva med
uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek
od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure
in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi
vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij, …).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisa zainteresiranim predlagateljem
razpisno dokumentacijo tudi poslati.
11. Oddaja in dostava predlogov:
11.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih, podpisana in ožigosana ter mora vsebovati vse obvezne priloge
in podatke, določene v dokumentaciji razpisa. Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana do 20. 11. 2004 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
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pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na
prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na javni
razpis – Slovenci v sosednjih državah – JPR
4 2005. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
11.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
20. 11. 2004 oziroma do tega dne ni bila
predložena v vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in dokumentacija razpisa.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Po poteku razpisanega roka komisija za
odpiranje vlog hkrati odpre vse vloge, ki so
do tedaj prispele.
Za vsako vlogo komisija za odpiranje
vlog ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje v javnem razpisu
določene pogoje (upravičena oseba), in ali
je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
Vloge, ki niso pravočasne, ali niso popolne, ali jih ni vložila upravičena oseba, zavrže
minister s sklepom.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
12. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Biserka Močnik, podsekretarka, tel.: +386/1/369-59-84, e-mail:
Biserka.Mocnik@gov.si, Milena Domjan,
sekretarka, tel.: +386/1/369-58-54, e-mail:
Milena.Domjan@gov.si
13. Vpogled v dokumentacijo razpisa:
zainteresirane osebe lahko pogledajo dokumentacijo razpisa v vložišču ministrstva
(Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 10.
14. Obveščanje o izboru:
Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v enem mesecu
po zaključku zadnje presoje vlog strokovne
komisije.
Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih
programov oziroma projektov, po postopku,
kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa in največ do vrednosti, določene z državnim proračunom.
15. Pojasnila:
Projekti, ki vsebinsko sodijo med ljubiteljske dejavnosti, se prijavljajo na Sklad RS za
ljubiteljske dejavnosti.
Vse prispele prijave bodo pred končno
odločitvijo ministrstva usklajene z drugimi
soﬁnancerji, ki delujejo na državni ravni.
Ministrstvo za kulturo
Ob-26791/04
Na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS,
št 6/03 in 97/03) in Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Ur. l. RS, št. 109/02 in 25/04),
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih programov in
projektov »Slovenci zunaj RS«
– Slovenci po svetu – za leto 2005, ki
jih bo v letu 2005 ﬁnancirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega za
kulturo
(v nadaljevanju: javni razpis z oznako
JPR5-SPS-2005).

Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo RS, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet javnega razpisa:
Na javni razpis se, v skladu s 5. členom
Ustave Republike Slovenije, z Resolucijo o
položaju avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi nalogami
državnih in drugih dejavnikov Republike Slovenije ter z Resolucijo o odnosih s Slovenci
po svetu lahko prijavijo upravičene osebe s
programi in projekti, ki pomenijo umetniške in
kulturne dosežke znotraj posameznih slovenskih skupnosti in hkrati zagotavljajo ohranjanje
ter krepitev narodnostne in kulturne identitete
ter ustvarjanje pogojev za razvijanje enotnega
slovenskega kulturnega prostora.
Predmet razpisa je ﬁnanciranje javnih
kulturnih programov in projektov, ki jih lahko izvajajo pravne in ﬁzične osebe v RS ali
zunaj RS in so namenjeni Slovencem zunaj
RS (v nadaljevanju: programi in projekti).
2. Pomen izrazov:
Kulturne organizacije s statusom pravne
osebe so: društva, zveze (društev), ustanove in nevladne organizacije, zasebni zavodi
in gospodarske organizacije, ki delujejo na
razpisnem področju (v nadaljevanju: upravičene osebe).
Fizične osebe so posamezniki, ki kot
ustvarjalci ali organizatorji prijavljajo kulturni
program oziroma kulturni projekt (v nadaljevanju: upravičene osebe)
Javni kulturni program je kulturna dejavnost izvajalcev razpisanega področja.
Kulturni projekt je po vsebini, zasnovi in
obsegu zaključena celota, ki je v celoti dostopen javnosti ter ustreza strokovnim kriterijem, npr.: produkcija, proslava, gostovanje,
srečanje, festivalski dogodek, koncert, razstava, publikacija, knjižni naslov.
3. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu:
3.1 Na javni razpis se lahko prijavijo le
upravičene osebe, ki izpolnjujejo še naslednje splošne pogoje:
– da so v primeru, če so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2004, izpolnjevali
vse svoje obveznosti do ministrstva;
– da z istimi vsebinami niso in ne bodo
kandidirali in bili izbrani na katerem od ostalih razpisov ministrstva ali organov v sestavi;
– ﬁzične osebe lahko prijavijo 1 projekt,
pravne osebe pa največ 12 projektov, oboji pa lahko na ta razpis kandidirajo samo
enkrat;
– javnim zavodom v Sloveniji je dovoljena prijava na javni razpis, če prijavljajo
projekt v sodelovanju z organizacijami Slovencev, ki delujejo zunaj RS;
– prijavitelji lahko sodelujejo na ostalih
razpisih ministrstva, če projekti niso predmet
razpisa »Slovenci zunaj RS« (prevodi slovenskih avtorjev v tuje jezike, programi knjigarn, mednarodno sodelovanje, mediji...).
3.2 Izpolnjevanje pogojev razpisa:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojni
uslužbenec, ki ga imenuje ministrica za področje, ki je predmet razpisa.
4. Splošni kriteriji razpisa:
– kvaliteta (odmevnost, dostopnost, prepoznavnost, nagrade, reference);
– kontinuiteta (izkazovanje ciljev in stopnja vključevanja mlajše generacije);
– ohranjanje narodne identitete Slovencev zunaj RS in krepitev narodne zavesti
(dosežemo s podpiranjem umetniške in kulturne ustvarjalnosti znotraj posameznih slovenskih skupnosti);
– racionalna poraba sredstev.
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5. Posebni kriteriji razpisa:
Prednostno bodo obravnavani predlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje posebne
kriterije:
– izkazovanje izvirne lastne ustvarjalnosti, vzpodbujanje kulturne dejavnosti druge
in tretje generacije Slovencev zunaj RS;
– tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve koncepta;
– prednost imajo kulturni programi oziroma projekti, ki povezujejo ali vzpodbujajo
sodelovanje s sorodnimi organizacijami;
– prednost bodo imeli programi oziroma
projekti (nekomercialnega značaja), ki pomenijo prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in promocijo slovenske kulture
v mednarodni javnosti;
6. Uporaba kriterijev:
Izbrani bodo tisti programi oziroma projekti predlagatelja, ki bodo v postopku izbire
ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Povzetek načina ocenjevanja:
Splošni in posebni kriteriji poziva so
ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih
listih dostopni v razpisni dokumentaciji.
Izbrani bodo tisti programi oziroma projekti, ki jih bo ministrstvo po strokovni presoji uvrstilo na seznam odobrenih projektov.
(Najvišje število prejetih točk za projekt je
80, najnižji seštevek točk za posamezni program oziroma projekt, ki pomeni uvrstitev
v izbor, je 40. Vsak posamezni kriterij je
ovrednoten z 1 do 10 točkami).
7. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa 'Slovenci zunaj RS' znaša:
75.938,000.000 SIT.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2005.
9. Rok javnega razpisa: razpis se začne
8. 10. 2004 in zaključi 20. 11. 2004.
10. Dokumentacija razpisa:
Dokumentacija razpisa obsega naslednje bistvene sestavine:
– besedilo razpisa;
– prijavne obrazce z navodili;
– ocenjevalni list.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji dvignejo v vložišču ministrstva med
uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek
od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure
in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi
vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij, …).
Ministrstvo je dolžno, na pisno zahtevo, v
času razpisa zainteresiranim predlagateljem
razpisno dokumentacijo tudi poslati.
11. Oddaja in dostava predlogov:
11.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih, podpisana in ožigosana ter mora vsebovati vse obvezne priloge
in podatke, določene v dokumentaciji razpisa. Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana do 20. 11. 2004 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na
prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na javni
razpis – Slovenci po svetu – JPR5-SPS
2005. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
11.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
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20. 11. 2004 oziroma do tega dne ni bila
predložena v vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in dokumentacija razpisa.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku, z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Po poteku razpisanega roka komisija za
odpiranje vlog hkrati odpre vse vloge, ki so
do tedaj prispele.
Za vsako vlogo komisija za odpiranje
vlog ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje v javnem razpisu
določene pogoje (upravičena oseba), in ali
je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
Vloge, ki niso pravočasne, ali niso popolne, ali jih ni vložila upravičena oseba, zavrže
minister s sklepom.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
12. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Biserka Močnik, podsekretarka, tel. +386/1/369-59-84, e-mail:
Biserka.Mocnik@gov.si, Milena Domjan,
sekretarka, tel. +386/1/369-58-54, e-mail:
Milena.Domjan@gov.si.
13. Vpogled v dokumentacijo razpisa:
zainteresirane osebe lahko pogledajo dokumentacijo poziva v vložišču ministrstva
(Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 10.
14. Obveščanje o izboru:
Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v enem mesecu
po zaključku zadnje presoje vlog strokovne
komisije.
Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih
program oziroma projektov, po postopku,
kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa in največ do vrednosti, določene z državnim proračunom.
15. Pojasnila
Projekti, ki vsebinsko sodijo med ljubiteljske dejavnosti, se prijavljajo na Sklad RS za
kulturne dejavnosti.
Vse prispele prijave bodo pred končno
odločitvijo ministrstva usklajene z drugimi
soﬁnancerji, ki delujejo na državni ravni.
Ministrstvo za kulturo
Št. 571/04
Ob-26792/04
Na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
96/02), ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS,
št. 6/03 in 97/03) ter Pravilnikom o strokovnih komisijah (Ur. l. RS, št. 109/02 in 25/04)
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v RS, ki jih
bo v letu 2005 ﬁnancirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega za
kulturo
(projektni razpis 2, oznaka: JPR 6
– 2005)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa in področja razpisa: predmet razpisa je ﬁnanciranje kulturnih
projektov kulturnih organizacij s statusom
pravne osebe na področju romske skupnosti
v RS (v nadaljevanju: projekti).
2. Pomen izrazov
Kulturne organizacije s statusom pravne
osebe so: društva, zveze društev in druge
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nevladne organizacije (v nadaljevanju: upravičene osebe).
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta.
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je v javnem interesu in je dostopen javnosti ter je skladen z načeli, cilji, kriteriji ter posebnimi ukrepi za (so)ﬁnanciranje kulturnih
programov in projektov na področju kulturne
dejavnosti italijanske in madžarske narodne
skupnosti, romske skupnosti, romske skupnosti v RS za leto 2005 (v nadaljevanju:
načela 2005).
3. Osnovno področje razpisa: osnovno
področje razpisa je kulturna dejavnost romske skupnosti v RS.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu:
4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje
kulturnih dobrin v Sloveniji ter trajnejše, vsaj
triletno delovanje predlagatelja na osnovnem področju razpisa (obvezni dokazili: kopija listine, iz katere je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti
ter kopija izpiska iz registra, iz katerega je
razviden datum vpisa – izpisek iz registra ne
sme biti starejši od šestih mesecev).
– zagotavljajo dostopnost projektov javnosti (obvezen podpis izjave predlagatelja,
navedene v obrazcu, da bo v primeru izbora
omogočil javno dostopnost);
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2004, izpolnjevali
vse svoje obveznosti do ministrstva (obvezen podpis izjave predlagatelja, navedene
v obrazcu, o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva v letu 2004);
– ne prijavljajo projektov, ki so že bili izbrani na programskem ali projektnem razpisu ministrstva v letu 2004, ali tistih projektov,
ki so že bili izbrani na katerem od ostalih
razpisov ministrstva. Izjema so projekti, ki
so bili podprti za izvedbo prve faze – priprave (obvezen podpis izjave, navedene v
obrazcu, o tem, da predlagatelj ne sodeluje
na razpisu z že izbranim projektom);
– ne prijavljajo projektov, že izbranih na
razpisih Filmskega sklada RS ali Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti (obvezen
podpis izjave o tem, da predlagatelj ne sodeluje na razpisu z že izbranimi projektom);
– in tudi posebne pogoje, kot jih določajo
načela 2005.
4.2 Izpolnjevanje pogojev razpisa: izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojni javni
uslužbenec, ki ga imenuje ministrica za področje, ki je predmet razpisa.
5. Kriteriji razpisa: skladnost z Načeli
2005.
6. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti predlagatelja,
za katere bo v postopku izbire ugotovljena
skladnost z Načeli 2005 in bodo v postopku
izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Povzetek načina ocenjevanja: skladnost
projekta s cilji kulturne politike ter kriteriji prednostne obravnave, opredeljenimi v
Načelih 2005 je ovrednoten s točkami na
ocenjevalni listi, dostopni v razpisni dokumentaciji. Izbrani bodo tisti projekti, ki jih bo
ministrstvo na predlog imenovanih strokovnih komisij uvrstilo na seznam odobrenih
projektov. Najvišje število prejetih točk na
posameznem projektu je 24 točk, kar pomeni skladnost s 24 zgoraj navedenimi cilji
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kulturne politike in kriteriji prednostne obravnave.
7. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet projektnega
razpisa, znaša: 14,070.000 SIT.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2005
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2004
in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03).
9. Rok razpisa: razpis se začne 8. 10.
2004 in zaključi 23. 12. 2004.
10. Dokumentacija razpisa
Dokumentacija razpisa obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec za razpisno področje
po projektih;
– načela 2005;
– ocenjevalno listo.
Dokumentacijo razpisa lahko predlagatelji dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9.
do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od
14. do 16. ure).
Dokumentacijo razpisa si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.gov.si/mk, kjer najdejo tudi
vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij, …).
Ministrstvo je dolžno na zahtevo v času
razpisa zainteresiranim predlagateljem dokumentacijo razpisa tudi poslati.
11. Oddaja in dostava predlogov
11.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezno področje za posamezen projekt in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene v
dokumentaciji razpisa.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, v zapečatenem ovitku z izpisom
na prednji strani: Ne odpiraj – prijava na
projektni razpis 2005 z oznako JPR – 2005
in z obvezno navedbo področja Romska
skupnost v RS. Na hrbtni strani ovitka mora
biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
11.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva prijavni obrazec, ki je del dokumentacije razpisa.
Predlagatelji, ki bodo v prijavnem obrazcu
navedli elektronski naslov, bodo k dopolnitvi
vlog pozvani v elektronski obliki.
Predlagatelj lahko sam dopolnjuje in
spreminja vlogo do preteka razpisnega
roka.
11.3 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
23. 12. 2004 oziroma do tega dne ni bila
predložena v vložišču ministrstva.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev, ki jih ni vložila upravičena oseba,
prepozne in nepopolne.
12. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Marjeta.Prezelj@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 11. ure.
13. Vpogled v dokumentacijo razpisa:
zainteresirane osebe imajo vpogled v dokumentacijo razpisa v vložišču ministrstva
(Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 10.
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14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo predlagatelje o izidu
obravnave projekta obvestilo najkasneje v
enem mesecu po obravnavi na strokovni
skupini.
Ministrstvo za kulturo
Št. 570/04
Ob-26793/04
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02),
Zakona o medijih (Ur. l. RS, št. 35/01), Zakona o invalidskih organizacijah (Ur. l. RS,
št. 108/02), Zakona o uporabi slovenskega
znakovnega jezika (Ur. l. RS, št. 96/02), Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01)
ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 6/03
in 97/03), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov za razširjanje programskih vsebin in razvoja
tehnične infrastrukture, namenjenih
slepim in slabovidnim ter gluhim in naglušnim v njim prilagojenih tehnikah, ki
jih bo v letu 2005 ﬁnancirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega za
kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis,
oznaka JPR 7 – 2005)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa in razpisna področja:
predmet razpisa je ﬁnanciranje programskih
vsebin in razvoja infrastrukture invalidskih
organizacij slepih in slabovidnih ter gluhih
in naglušnih, ki delujejo v javnem interesu
na področju kulture (v nadaljnjem besedilu:
organizacije slepih in slabovidnih ter gluhih
in naglušnih).
2. Razpisna področje in cilj razpisa:
2.1 programske vsebine, namenjene
slepim in slabovidnim v njim prilagojenih
tehnikah,
2.2 programske vsebine, namenjene
gluhim in naglušnim v njim prilagojenih tehnikah,
2.3 razvoj ustrezne tehnične infrastrukture za razširjanje programskih vsebin iz
točk 2.1 in 2.2,
2.4 prilagajanje in izdajanje knjig v Braillovi pisavi ter prilagajanje in izdajanje zvočnih knjig.
Projekti pod točkami 2.1, 2.2, 2.3 in 2.4
se soﬁnancirajo v največ 80% deležu, iz
sredstev državnega proračuna.
Cilj razpisa je zagotoviti ustrezno podporo razširjanju programskih vsebin, namenjenih slepim in slabovidnim ter gluhim
in naglušnim v njim prilagojenih tehnikah,
in razvoj ustrezne tehnične infrastrukture,
ustvarjanje pogojev enakih možnosti za delovanje na kulturnem področju s preseganjem oviranosti, varovanje kulturnih pravic
ter povečanje dostopnosti knjižnega gradiva za slepe in slabovidne ter gluhe in naglušne.
Posebna načela kulturne politike na tem
področju so:
– načelo subjektivitete,
– načelo posebnih ukrepov,
– načelo integracije.
3. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu: za soﬁnanciranje programskih vsebin,
namenjenih slepim in slabovidnim ter gluhim
in naglušnim, v njih prilagojenih tehnikah, ter
razvoja ustrezne tehnične infrastrukture za
njihove potrebe se lahko prijavijo:

3.1 invalidske organizacije slepih in slabovidnih ter gluhi in naglušnih, ki delujejo
v javnem interesu na področju kulture (v
nadaljnjem besedilu: organizacije slepih in
slabovidnih ter gluhih in naglušnih);
3.2 predlagatelji ne smejo kandidirati na
tem razpisu z istimi projekti, s katerimi kandidirajo na kateremkoli javnem razpisu Ministrstva za kulturo.
4. Merila in kriteriji
4.1 Pri izboru programskih vsebin bo Ministrstvo za kulturo upoštevalo naslednje:
4.1.1 Temeljna merila in kriteriji:
– komunikacijska dostopnost, kvaliteta in
aktualnost pristopa;
– pomen projekta za razvoj slovenske
kulture in jezika ter slovenskega znakovnega jezika;
– pomen za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete ter za kulturno
raznolikost.
4.1.2 Prednostni kriteriji:
– ali ima predlagatelj priznano reprezentativnost invalidske organizacije;
– ali predlagatelj zagotavlja višji odstotek pokrivanja stroškov iz lastnih in ostalih
virov;
– ali gre za projekt, ki mu ni mogoče pripisati komercialnega namena oziroma namena ustvarjanja dobička;
– ali objava programske vsebine vzpodbuja kulturo javnega dialoga;
– ali prijavitelj za ta projekt ne kandidira za pridobitev sredstev pri drugih ministrstvih.
4.2 Pri izboru projektov razvoja tehnične
infrastrukture bo Ministrstvo za kulturo upoštevalo naslednje:
4.2.1 Temeljni kriteriji in merila:
– pomen predlaganega segmenta tehnične infrastrukture za prijavitelja projekta,
za državo oziroma za posamezno regijo ali
lokalno skupnost;
– izpolnjevanje minimalnih tehničnih
standardov.
4.2.2. Prednostni kriteriji
4.2.2.1 Za slepe in slabovidne:
– ali gre za postavitev in dopolnitev lastnega sistema preseganja komunikacijskih
ovir slepih in slabovidnih, za vzdrževanje in
nadgradnjo tehnologije za praktično uporabnost programskih vsebin, namenjenih slepim in slabovidnim uporabnikom.
4.2.2.2 Za gluhe in naglušne:
– ali gre za postavitev in dopolnitev lastnega sistema informiranja gluhih in naglušnih državljanov, za vzdrževanje in nadgradnja obstoječe tehnologije in praktično uporabnost programov za te uporabnike.
4.3 Uporaba kriterijev: izbrani bodo tisti
projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Projekti bodo
ﬁnancirani po vrstnem redu od najvišjega
števila točk navzdol, do porabe sredstev.
4.3.1 Uporaba kriterijev za soﬁnanciranje
programskih vsebin
Povzetek načina ocenjevanja projektov:
temeljna merila in kriteriji ter prednostni kriteriji so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni dokumentaciji. Vsak od treh temeljnih kriterijev je
ocenjen od 5 – 1. Vsak od štirih prednostnih
kriterijev ima 1 točko.
4.3.2 Uporaba kriterijev za soﬁnanciranje
razvoja tehnične infrastrukture
Vsak od dveh temeljnih kriterijev je ocenjen od 5 – 1. En prednostni kriterij ima eno
točko.
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Strokovna komisija si pridržuje pravico
do spremembe zneska predvidenih sredstev za soﬁnanciranje programskih vsebin
in razvoja tehnične infrastrukture glede na
število prijav.
4.4 Obvezne priloge
Obrazcu je treba priložiti:
4.4.1 za soﬁnanciranje programskih vsebin:
– dokazilo o priznanju reprezentativnosti
invalidske organizacije
– dokazilo o registraciji (kopija odločbe o
vpisu v register društev),
– reference, ki jih posreduje prijavitelj,
– izjavo številka 1 o zagotovitvi lastnega
deleža ﬁnančnih virov,
– izjavo številka 2, da predlagatelj z istim
projektom ne kandidira na drugem javnem
razpisu Ministrstva za kulturo,
– ter izjavo številka 3 izdajatelja, da na
kakšnem drugem ministrstvu za projekt ni
prejel sredstev, oziroma koliko sredstev je
že prejel ali zanje kandidira.
4.4.2 za soﬁnanciranje razvoja tehnične
infrastrukture:
– dokazilo o registraciji (kopija odločbe o
vpisu v register),
– izjavo številka 1 o zagotovitvi lastnega
deleža ﬁnančnih virov,
– ter izjavo številka 2, da predlagatelj z
istim projektom ne kandidira na drugem javnem razpisu Ministrstva za kulturo.
4.4.3 za soﬁnanciranje knjig v Braillovi
pisavi in zvočnih knjig:
– dokazilo o registraciji,
– reference prijavitelja na tem področju
in seznam objavljenih knjig,
– izjava številka 2, da prijavitelj z istim
projektom ne kandidira na drugem javnem
razpisu Ministrstva za kulturo.
5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjena za razpis je:
– 17,699.000 SIT za programske vsebine
in razvoj tehnične infrastrukture namenjene
slepim in slabovidnim v njim prilagojenih
tehnikah v letu 2005,
– ter 15,553.000 SIT za programske vsebine in razvoj tehnične infrastrukture namenjene gluhim in naglušnim v njim prilagojenih tehnikah v letu 2005,
– 6,500.000 SIT za prilagajanje in izdajanje knjig v Braillovi pisavi ter prilagajanje
in izdajanje zvočnih knjig.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2005
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2004
in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03).
Za projekte, za katere sta v skladu s
predpisi, ki urejajo javne ﬁnance, predvideni dve izvedbeni fazi, je možno dvoletno
soﬁnanciranje.
7. Rok razpisa: razpis se začne 8. 10.
2004 in zaključi 22. 11. 2004.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– razpisne obrazce,
– izjave št. 1 do št. 3,
– ocenjevalne liste.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
Ministrstva za kulturo med uradnimi urami
(vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure
ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do
16. ure).
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Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva za kulturo http://www.gov.si/mk, kjer najdejo tudi
vse ostale podatke, povezano z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij, …).
Ministrstvo za kulturo je dolžno na pisno
zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
9. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, ki so določeni v
razpisni dokumentaciji. Za vsak posamezen
projekt mora predlagatelj izpolniti prijavni obrazec in prijavo predložiti v ločenem ovitku.
Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do 22. 11. 2004 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka v zapečatenem ovitku z oznako na
prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na razpis
2005 (oznaka: JPR 7 – 2005).
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba predlagatelja: naziv in naslov oziroma
sedež.
Vloge, ki bodo prispele po datumih iz
prejšnjega odstavka, se bodo štele za prepozne. Ministrstvo za kulturo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo
vse prepozne, nepopolne in vloge, ki jih ni
vložila upravičena oseba.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Pristojen uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Milan Kolar, tel.
01/478-79-34, elektronska pošta: milan.
kolar@gov.si. Uradne ure po telefonu in
elektronskih medijih Ministrstva za kulturo
so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9.
do 11. ure.
11. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
razpisno dokumentacijo v vložišču Ministrstva za kulturo (Maistrova 10, 1000 Ljubljana).
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo predlagatelje o izidu
obravnave projekta obvestilo najkasneje v
enem mesecu po obravnavi na strokovni
skupini.
Ministrstvo za kulturo
Št. 572/04
Ob-26794/04
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 6/03 in 97/03) ter Pravilnikom
o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št.
109/02 in št. 25/04) Ministrstvo za kulturo (v
nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov na
področju drugih manjšinskih etničnih
skupnosti in priseljencev v RS, ki jih
bo v letu 2005 ﬁnancirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega
za kulturo
(projektni razpis 2, oznaka: JPR 8- 2005)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa in področja razpisa:
predmet razpisa je ﬁnanciranje kulturnih
projektov kulturnih organizacij s statusom
pravne osebe na področju drugih manjšin-
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skih etničnih skupnosti in priseljencev v RS
(v nadaljevanju: projekti).
2. Pomen izrazov
Kulturne organizacije s statusom pravne
osebe so: društva, zveze društev in druge
nevladne organizacije (v nadaljevanju: upravičene osebe).
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta.
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je v javnem interesu in je dostopen javnosti ter je skladen z Načeli, cilji, kriteriji ter posebnimi ukrepi za (so)ﬁnanciranje kulturnih
programov in projektov na področju kulturne
dejavnosti italijanske in madžarske narodne
skupnosti, romske skupnosti, drugih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v
RS za leto 2005 (v nadaljevanju: Načela
2005).
3. Osnovno področje razpisa: osnovno
področje razpisa je kulturna dejavnost drugih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu:
4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje
kulturnih dobrin v Sloveniji ter trajnejše, vsaj
triletno delovanje predlagatelja na osnovnem področju razpisa (obvezni dokazili: kopija listine, iz katere je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti
ter kopija izpiska iz registra, iz katerega je
razviden datum vpisa – izpisek iz registra ne
sme biti starejši od šestih mesecev);
– zagotavljajo dostopnost projektov javnosti (obvezen podpis izjave predlagatelja,
navedene v obrazcu, da bo v primeru izbora
omogočil javno dostopnost);
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2004, izpolnjevali
vse svoje obveznosti do ministrstva (obvezen podpis izjave predlagatelja, navedene
v obrazcu, o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva v letu 2004);
– ne prijavljajo projektov, ki so že bili izbrani na programskem ali projektnem razpisu ministrstva v letu 2004, ali tistih projektov,
ki so že bili izbrani na katerem od ostalih
razpisov ministrstva. Izjema so projekti, ki
so bili podprti za izvedbo prve faze – priprave (obvezen podpis izjave, navedene v
obrazcu, o tem, da predlagatelj ne sodeluje
na razpisu z že izbranim projektom);
– ne prijavljajo projektov, že izbranih na
razpisih Filmskega sklada RS ali Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti (obvezen
podpis izjave o tem, da predlagatelj ne sodeluje na razpisu z že izbranimi projektom);
– in tudi posebne pogoje, kot jih določajo
Načela 2005.
4.2 Izpolnjevanje pogojev razpisa: izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojni javni
uslužbenec, ki ga imenuje ministrica za področje, ki je predmet razpisa.
5. Kriteriji razpisa: skladnost z Načeli
2005.
6. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti predlagatelja,
za katere bo v postopku izbire ugotovljena
skladnost z Načeli 2005 in bodo v postopku
izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Povzetek načina ocenjevanja: skladnost
projekta s cilji kulturne politike ter kriteriji prednostne obravnave, opredeljenimi v
Načelih 2005 je ovrednoten s točkami na
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ocenjevalni listi, dostopni v razpisni dokumentaciji. Izbrani bodo tisti projekti, ki jih bo
ministrstvo na predlog imenovanih strokovnih komisij uvrstilo na seznam odobrenih
projektov. Najvišje število prejetih točk na
posameznem projektu je 24 točk, kar pomeni skladnost s 24 zgoraj navedenimi cilji
kulturne politike in kriteriji prednostne obravnave.
7. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet projektnega
razpisa, znaša: 20,237.000 SIT.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2005
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za letI 2004
in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03).
9. Rok razpisa: razpis se prične 8. 10.
2004 in zaključi 23. 12. 2004.
10. Dokumentacija razpisa
Dokumentacija razpisa obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec za razpisno področje
po projektih;
– Načela 2005;
– ocenjevalno listo.
Dokumentacijo razpisa lahko predlagatelji dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9.
do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od
14. do 16. ure).
Dokumentacijo razpisa si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.gov.si/mk, kjer najdejo tudi
vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij…).
Ministrstvo je dolžno na zahtevo v času
razpisa zainteresiranim predlagateljem dokumentacijo razpisa tudi poslati.
11. Oddaja in dostava predlogov:
11.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezno področje za posamezen projekt in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene v
dokumentaciji razpisa.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana v zapečatenem ovitku z izpisom
na prednji strani: Ne odpiraj – prijava na projektni razpis 2005 z oznako JPR 8 – 2005 in
z obvezno navedbo področja Druge manjšinske etnične skupnosti in priseljenci v RS.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba
vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
11.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva prijavni obrazec, ki je del dokumentacije razpisa.
Predlagatelji, ki bodo v prijavnem obrazcu
navedli elektronski naslov, bodo k dopolnitvi
vlog pozvani v elektronski obliki.
Predlagatelj lahko sam dopolnjuje in spreminja vlogo do preteka razpisnega roka.
11.3 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
23. 12. 2004 oziroma do tega dne ni bila
predložena v vložišču ministrstva.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev, ki jih ni vložila upravičena oseba,
prepozne in nepopolne.
12. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Marjeta.Prezelj@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
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13. Vpogled v dokumentacijo razpisa:
zainteresirane osebe imajo vpogled v dokumentacijo razpisa v vložišču ministrstva
(Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod 10. točko.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Ministrstvo bo predlagatelje o izidu
obravnave projekta obvestilo najkasneje v
enem mesecu po obravnavi na strokovni
skupini.
Ministrstvo za kulturo
Št. 577/04
Ob-26795/04
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 6/03 in 97/03) in Pravilnikom
o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št.
109/02 in 25/04) Ministrstvo za kulturo (v
nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor izvajalcev programov
poklicnega usposabljanja, ki jih bo
v letu 2005 soﬁnancirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega za
kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis 9,
oznaka JPR9-USP-2005)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa in razpisna področja:
predmet razpisa je soﬁnanciranje programov poklicnega usposabljanja nevladnih in
zasebnih nepridobitnih kulturnih organizacij.
Program je namenjen soﬁnanciranju izobraževalnih programov, katerih predlagatelji
načrtujejo koordinirane in aktivne udeležbe
posameznikov na seminarjih in delavnicah
na naslednjih področjih: uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, likovne umetnosti
ter arhitektura in oblikovanje, intermedijske
umetnosti, knjiga in mediji. Na razpisu lahko
kandidirajo nevladne in zasebne nepridobitne kulturne organizacije s statusom pravne osebe.
2. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva,
ustanove oziroma fundacije in druge nevladne organizacije ter zasebni nepridobitni
zavodi, ki delujejo na razpisnih področjih (v
nadaljevanju: upravičene osebe).
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec
projekta v vlogi organizatorja, ki poslovno in
vsebinsko predstavlja in zastopa kulturno
organizacijo.
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izveden v letu 2005. Vsebino
in celotni obseg projekta je moč razbrati iz
izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog.
Zaprošeni znesek ﬁnanciranja posameznega programa poklicnega usposabljanja ne
sme presegati 70% predvidenih stroškov
oziroma največ 5,000.000 SIT.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega projekta, prikazanih v
ﬁnančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
3.1 Na razpis se lahko prijavijo le upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da niso javni zavodi, javni skladi ali
druge javnopravne osebe oziroma niso gospodarske organizacije;
– so za področja umetnosti in knjige nevladne ali zasebne nepridobitne organizacije,
registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih
dobrin v Sloveniji ali so za področje medijev stanovske organizacije, ki se poklicno
ukvarjajo z javnim obveščanjem (obvezno
dokazilo: kopija izpiska iz sodnega registra,
izpiska oziroma potrdila upravne enote ali
izpiska AJPES-a, iz katerih je razvidno, da je
predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti. Izpisek mora odražati aktualno stanje
in ne sme biti starejši od šestih mesecev!).
Organizacije, katerih razvid vodi ministrstvo
(društva v javnem interesu in ustanove na
področju kulture), niso dolžne predložiti dokazila;
– prijavljajo do dva programa poklicnega
usposabljanja (obvezno dokazilo: originalna
izjava predlagatelja!);
– prijavljajo program poklicnega usposabljanja, katerega zaprošeni znesek ﬁnanciranja ne sme presegati najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki so opredeljena
pod točko 2 projektnega razpisa 9 (obvezno
dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– prijavljajo program, na katerem mora
biti zagotovljeno sodelovanje vsaj treh predavateljev (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– prijavljajo programe poklicnega usposabljanja, ki niso sestavni del programov v
izobraževalnih ustanovah v Sloveniji ali v
javnih zavodih (obvezno dokazilo: originalna
izjava predlagatelja!);
– zagotavljajo dostopnost projektov javnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja!);
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2004, izpolnjevali
vse svoje obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani v letu 2005 (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– ne prijavljajo projektov, izbranih na
razpisih Filmskega sklada RS ali Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti (obvezno
dokazilo: originalna izjava predlagatelja!).
3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed pristojnih
uslužbencev imenuje ministrica za področja,
ki so predmet razpisa. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev ter nepopolnih in
prepoznih vlog. Ministrstvo lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru projektov spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko
v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija
programa, dela programa ali projektov) v
letu 2004 razveže že sklenjeno pogodbo, v
primeru že izplačanih sredstev pa zahteva
povračilo sredstev.
4. Razpisni kriteriji
4.1 Splošni razpisni kriteriji:
Kakovost, uspešnost in izvedljivost predlaganega projekta:
– aktualna in kakovostna ponudba predavateljev poklicnega usposabljanja;
– reference predlagatelja in posameznikov, ki so udeleženi v vodenju in izvedbi;
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– stopnja celovitosti in zaokroženosti;
tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve koncepta ter predvidena pravočasna,
uspešna in kakovostna izvedba;
– izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese in predvidena prepoznavnost v
slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti;
– stopnja predlagane ﬁnančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi;
– predvidena dostopnost (število, struktura udeležencev);
– verjetnost večletnega sodelovanja na
slovenski in/ali na mednarodni ravni;
– izkazovanje izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi;
– stopnja vključevanja mlajše generacije
avtorjev in izvajalcev;
– stopnja izvedljivosti projekta;
– realno ovrednoten in uravnotežen projekt;
– projekt, ki mu ni moč pripisati komercialnega namena oziroma namena ustvarjanja dobička (gl. ﬁnančna uravnoteženost!);
– obseg projekta.
4.2 Prednostni razpisni kriteriji:
Prednostno bodo obravnavani:
– programi udeležb na delavnicah in seminarjih v tujini in programi organizacij mednarodnih delavnic in seminarjev v Sloveniji;
– programi predlagateljev, ki imajo z
organizacijo izobraževalnih programov večletne izkušnje;
– programi, ki zagotavljajo večje število
predavateljev in slušateljev.
5. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje.
Povzetek načina ocenjevanja: splošni in
prednostni razpisni kriteriji so ovrednoteni
s točkami. Na JPR9-USP-2005 bodo izbrani projekti, ki jih bo ministrstvo na predlog
imenovanih strokovnih komisij uvrstilo na
seznam odobrenih projektov za leto 2005.
Najvišje število prejetih točk za posamezen
projekt je 100 točk. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine
prejetih točk za projekt (od 81 do 100 točk),
pri čemer je možno število točk za splošne
razpisne kriterije, navedene pod točko 4.1,
60 točk, za prednostne razpisne kriterije,
navedene pod točko 4.2, pa 40 točk. Ocenjevanje projektov bo potekalo opisno po
naslednji opisni vrednostni lestvici: vrhunsko
(od 96 do 100 točk), kakovostno (od 81 do
95 točk), nezadovoljivo (do 80 točk).
6. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa 9 (JPR9-USP-2005), znaša:
41,163.000 SIT. Okvirne razpisne vrednosti
po razpisnih področjih so naslednje:
6.1 uprizoritvene umetnosti: 11,000.000
SIT,
6.2 glasbene umetnosti: 3,136.000 SIT,
6.3 likovne umetnosti ter arhitektura in
oblikovanje: 8,000.000 SIT,
6.4 intermedijske umetnosti: 8,000.000
SIT,
6.5 knjiga: 9,000.000 SIT,
6.6 mediji: 2,000.000 SIT.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2005
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2004
in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03).
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8. Razpisni rok: razpis se prične 8. 10.
2004 in zaključi 8. 11. 2004.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– navodila z navedbo obveznih prilog;
– prijavni obrazec 1;
– prijavni obrazec 2 (izjava o izpolnjevanju pogojev);
– vzorec ocenjevalnega lista.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce
1-2,
– ustrezno dokazilo, navedeno v drugi
alinei točke 3.1,
– zahtevane obvezne priloge.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.kultura.gov.si/, kjer najdejo tudi
vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij…).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
10. Oddaja in dostava predlogov
10.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če predlagatelj prijavlja dva projekta,
mora vsak projekt poslati v ločeni kuverti in
za vsak projekt predložiti popolno razpisno
dokumentacijo.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana do 8. 11. 2004 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na
prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni razpis 9 z oznako JPR9-USP-2005
in z obvezno navedbo programi poklicnega
usposabljanja in področja na katero vloga
sodi. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
10.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 8. 11. 2004 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh bistvenih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
11. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil:
– uprizoritvene umetnosti: Uros.Korencan@gov.si,
– glasbene umetnosti: Sonja.Kralj-Bervar@gov.si,
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– likovne umetnosti ter arhitektura in oblikovanje:Judita.Krivec-Dragan@gov.si,
– intermedijske umetnosti: Vilma.Stritof-Cretnik@gov.si,
– knjiga: Natasa.Bucik@gov.si,
– mediji: Marko.Jensterle@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojne uslužbence
ministrstva v času od 8. 10. 2004 do 5. 11.
2004 oziroma se udeležijo javnih inštrukcij,
ki se bodo odvijale na Maistrovi 10, sejna
soba v pritličju, po naslednjem urniku:
– uprizoritvene umetnosti: 21. 10. 2004
ob 10. uri,
– glasbene umetnosti: 21. 10. 2004 ob
11. uri,
– likovne umetnosti ter arhitektura in oblikovanje: 21. 10. 2004 ob 13. uri,
– intermedijske umetnosti: 21. 10. 2004
ob 14. uri,
– knjiga: 20. 10. 2004 ob 12. uri,
– mediji: 22. 10. 2004 ob 11. uri.
12. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe se lahko tudi seznanijo
z razpisno dokumentacijo oziroma vpogledajo vanjo na vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod
10. točko.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v enem mesecu
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
11. 11. 2004.
Ministrstvo bo izbralo predloge za soﬁnanciranje kulturnih projektov po postopku,
kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 573/04
Ob-26796/04
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št 6/03 in 97/03) in Pravilnikom
o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št.
109/02 in 25/04), Ministrstvo za kulturo (v
nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni ciljni razpis
za izbor kulturnih projektov »Rastem
s knjigo – izvirno slovensko slikanico
vsakemu novorojencu«, ki jih bo v letu
2005 ﬁnancirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: razpis 10, oznaka
JPR10 2005)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
ﬁnanciranje kulturnih projektov nevladnih in
zasebnih kulturnih organizacij s statusom
pravne osebe, gospodarskih družb in posameznikov, ki delujejo na področju kulture.
Razpis se nanaša na ustvarjanje in posredovanje javnih kulturnih dobrin na področju
izdajanja otroške literature (v nadaljevanju:
projekti).
2. Pomen izrazov:
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva,
ustanove in druge nevladne organizacije ter
zasebni zavodi in gospodarske družbe, ki
delujejo na razpisnem področju (v nadaljevanju: upravičene osebe).
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Posamezniki so samostojni ustvarjalci na
področju kulture in ostale ﬁzične osebe, ki
delujejo na razpisnem področju.
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta v vlogi založnika.
Sozaložnik je tisti partner predlagatelja projekta, ki je bistveno vpleten tako v
zasnovo, kot tudi v izvedbo in ﬁnanciranje
projekta.
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota. Vsebino in celotni obseg projekta
je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega
obrazca in obveznih prilog.
Zaprošeni znesek je znesek, ki naj bi ga
za izvedbo projekta prispevalo ministrstvo.
Najvišji zaprošeni znesek ﬁnanciranja posameznega projekta ne sme presegati višine
sredstev, ki je opredeljena v razpisni dokumentaciji (posebni pogoji!).
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega projekta, prikazanih v
ﬁnančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
3. Razpisno področje in cilj razpisa
Soﬁnanciranje se nanaša na izdajanje izvirnih slovenskih leposlovnih slikanic.
Cilj razpisa je spodbuditi dostopnost raznovrstne, kakovostne in izvirne knjižne produkcije leposlovnih slikanic za otroke ter
dvigovanje zavesti o pomenu branja v najzgodnejšem otroštvu. Drugi cilj razpisa je
spodbuditi izvirno ustvarjalnost na področju slikanic, motivirati založnike k večjemu
vključevanju sodobnih slovenskih piscev in
ilustratorjev v svoje založniške programe in
s tem povečati delež izdanih slovenskih izvirnih slikanic.
4. Splošni in posebni pogoji za sodelovanje na razpisu:
4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– so pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki so registrirani za opravljanje založniške dejavnosti na področju Republike
Slovenije in/ali v zamejstvu (obvezno dokazilo: kopija veljavnega izpiska iz registra,
iz katere je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti; v primeru,
da ministrstvo naknadno zahteva originalno
potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku);
– so ﬁzične osebe, ki delujejo na razpisnem področju (obvezno dokazilo: reference
posameznika na razpisnem področju v času
od 2002-2004);
– da so kot pogodbena stranka ministrstva doslej izpolnjevali vse svoje obveznosti
do ministrstva (obvezno dokazilo: originalna
izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva);
– predlagajo projekte, katerih zaprošeni
znesek ﬁnanciranja ne sme presegati najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki
je opredeljena v razpisni dokumentaciji (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja o nepreseganju najvišje možne zaprošene vsote);
in posebne pogoje, kot jih določa razpisna dokumentacija.
4.2. Posebni razpisni pogoji
Na razpisu lahko sodelujejo predlagatelji
z izvirno slovensko leposlovno slikanico:
– ki je bila izdana v letu 2003 ali 2004;
– katere pisec in ilustrator sta sodobna
slovenska ustvarjalca, izjemoma pa gre lahko tudi za besedilo iz slovenskega literarnega oziroma ljudskega izročila;
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– ki po velikosti formata slikanice presega velikost A5 ter ne odstopa bistveno
od A4;
– ki zagotavljajo odkupno ceno izvoda
slikanice pri nakladi 4500 izvodov do največ 1.200 SIT;
– ki v primeru izbora zagotavljajo stimulativno nagrado piscem in ilustratorjem.
Na razpisu lahko posamezni predlagatelji sodelujejo z največ štirimi (4) izdanimi
naslovi slikanic, ki so prvič izšle v letih 2003
ali 2004.
4.3 Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje splošnih in posebnih razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje ministrica za področje, ki je predmet razpisa.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog predlagateljev, ki niso upravičene osebe ali ne izpolnjujejo splošnih in
posebnih pogojev za sodelovanje na razpisu
ter prepoznih, nepopolnih in/ali prepozno
dopolnjenih vlog.
5. Splošni razpisni kriteriji:
5.1 Kakovost in uspešnost predlagatelja na razpisnem področju v obdobju od
2002-2004:
– odmevnost v strokovni javnosti: število
kritiških odmevov, nagrade in druge reference;
– dostopnost (dosežene naklade, število
izposoj v splošnih knjižnicah, prodana naklada) in doseg po načelu teritorialnosti;
– prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti;
– aktualna in kakovostna ponudba avtorjev, avtorskih skupin;
– stopnja vključevanja mlajše generacije
avtorjev.
5.2 Kakovost, uspešnost, primernost in
izvedljivost predlaganega projekta:
– aktualna in kakovostna ponudba avtorjev, avtorskih skupin (reference avtorjev na
področju otroškega leposlovja);
– stopnja celovitosti in zaokroženosti;
– jezikovna neoporečnost;
– literarna izvirnost;
– likovna izvirnost;
– kakovost tehnične izvedbe (oblikovanje, kakovost tiska in papirja);
– primernost razvojni stopnji otrok od 0
do 4 let;
– stopnja izvedljivosti projekta, realno
ovrednoten projekt;
– reference projekta (odmevnost v strokovni in širši javnosti: število kritiških odmevov, nagrade in druge reference; dosežena
naklada, število izposoj v splošnih knjižnicah, prodana naklada).
6. Prednostni razpisni kriteriji:
Prednostno bodo obravnavani projekti
prijaviteljev, ki zagotavljajo:
– udeleženost najbolj prepoznavnih slovenskih piscev in ilustratorjev (reference avtorjev na področju otroškega leposlovja);
– večjo stopnjo usklajenosti kakovosti
med literarnim in likovnim delom slikanice;
– konkurenčno razmerje med kakovostjo
predlagane slikanice in ceno za odkup.
7. Uporaba kriterijev:
Strokovna komisija za knjigo bo pregledala izpolnjevanje kriterijev kakovosti, jezikovno neoporečnost, razvojno primernost in
konkurenčnost cen ter na tej osnovi v odkup
predlagala predvidoma 4 dela, pri čemer je
lahko isti pisec oziroma ilustrator praviloma
izbran le enkrat. Pri izboru sodeluje tudi
predstavnik strokovne komisije za vizualne
umetnosti.

Izbrani bodo tisti projekti predlagateljev,
ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma
ovrednoteni višje.
Povzetek načina ocenjevanja: splošni in
posebni razpisni kriteriji so ovrednoteni s
točkami in na ocenjevalnih listih dostopni
v razpisni dokumentaciji. Na JPR10 2005
bodo izbrani tisti projekti, ki bodo glede na
kriterije dosegli vsaj 81 točk oziroma oceno1
vrhunsko ali kakovostno in ki jih bo ministrstvo na predlog strokovne komisije za razpisno področje uvrstilo na seznam odobrenih projektov. Najvišje število prejetih točk
za vsak posamezni projekt je 100 točk.
8. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis (JPR10 2005),
znaša 20,000.000 SIT za predvidoma 4 izbrane izvirne slovenske leposlovne slikanice
in skupaj 18000 odkupljenih izvodov.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti
porabljena v proračunskem letu 2005 oziroma
v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2004 in 2005.
10. Razpisni rok:
Razpis se prične 8. 10. 2004 in zaključi
8. 11. 2004.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec z navedbo obveznih
prilog,
– prilogo »izjave predlagatelja o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev«,
– vzorec ocenjevalnega lista,
– vzorec pogodbe.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– potrdilo o registraciji (pravne osebe in
samostojni podjetniki),
– podpisane in ožigosane izjave (v primeru ﬁzične osebe samo podpisane) predlagatelja o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev,
– obvezne priloge, razvidne iz razpisne
dokumentacije,
– en izvod slikanice.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.kultura.gov.si/, kjer najdejo tudi
vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij…).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
12. Oddaja in dostava predlogov:
12.1 Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Če prijavitelj prijavlja več
projektov, mora vsak projekt poslati v ločeni
kuverti in za vsak projekt predložiti popolno
razpisno dokumentacijo.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana do 8. 11. 2004 oziroma najkasneje
ta dan oddana na pošti kot priporočena po1
Ocene: vrhunsko (96 -100 točk), kakovostno (81- 95 točk), zadovoljivo (51 - 80 točk),
nezadovoljivo (0 do 50 točk).
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šiljka v zaprti ovojnici z izpisom na prednji
strani: Ne odpiraj – Prijava na javni ciljni
razpis »Rastem s knjigo – izvirno slovensko slikanico vsakemu novorojencu 2005« z
oznako JPR10 2005. Na hrbtni strani ovitka
mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
12.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 8. 11. 2004 oziroma do tega dne ni bila
predložena v vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahtevata
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija
in so naštete v točki 11.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
12.3 Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema pogoje, kriterije in ostala
določila razpisa.
12.4 Ministrstvo bo po odpiranju vlog
iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge
predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
13. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: Nataša Bucik: natasa.
bucik@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojno uslužbenko
ministrstva v času od 8. 10. 2004 do 5. 11.
2004 oziroma se udeležijo javnih inštrukcij,
ki se bodo odvijale v prostorih Ministrstva za
kulturo na Maistrovi 10, sejna soba v pritličju, in sicer v sredo 20. 10. 2004 ob 9. uri.
14. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je
navedeno pod točko 11.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o predlogu
za izbor projektov obvestilo in jih pozvalo k
predložitvi njihovih mnenj o predlogu predvidoma v enem mesecu po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 11. 11. 2004.
Ministrstvo bo izbralo predloge za soﬁnanciranje kulturnih projektov po postopku,
kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določene z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 575/04
Ob-26797/04
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02)
in Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 6/03 in 97/03)
Ministrstvo za kulturo objavlja
redni letni ciljni razpis
za soﬁnancriranje kinematografske
distribucije evropskih, avtorskih in
svetovnih kinotečnih ﬁlmov ter mreže
art kinematografov – JPR 12 –KT -2005
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana
1. Predmet razpisa:
1. soﬁnanciranje kinematografske distribucije evropskih ﬁlmov, ﬁlmov iz tretjih držav, ki niso nastali v veliki studijski produkciji
in ki so bili uvrščeni v selekcijo najmanj dveh
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mednarodnih festivalov ter svetovnih kinotečnih ﬁlmov, (v nadaljevanju: kinematografska distribucija),
2. soﬁnanciranje mreže art kinematografov, (v nadaljnjem besedilu: ciljni razpis) iz
5. člena Zakona o zagotavljanju sredstev
za nekatere nujne programe RS v kulturi (v
nadaljnjem besedilu: ZSNNPK).
A) Kinematografska distribucija:
2. Razlaga pojmov:
Kinematografska distribucija pomeni
vsako komercialno dejavnost, povezano z
eksploatacijo ﬁlma v kinematograﬁh, to je
nakup distribucijske pravice, nakup ﬁlmskih
kopij, podnaslavljanje ali sinhroniziranje kopij, transport kopij in z distribucijo povezane
promotivne aktivnosti.
Distributer je pravna ali ﬁzična oseba,
registrirana za opravljanje distribucijske dejavnosti na ozemlju Republike Slovenije.
Evropski ﬁlm je igrani, animirani ali dokumentarni ﬁlm, dolg najmanj 70 minut, ki
ustreza pogojem iz Konvencije o evropski
koprodukciji (Ur. l. RS, št. 22/03).
3. Pogoji za sodelovanje na ciljnem razpisu v segmentu »kinematografska distribucija«:
– za soﬁnanciranje kinematografske distribucije se lahko prijavijo vsi, ki so registrirani za kinematografsko distribucijo in/ali
distribucijo svetovnih kinotečnih ﬁlmov v
Republiki Sloveniji ter izpolnjujejo kriterije
tega razpisa.
4. Filmi, za katere distributer lahko dobi
ﬁnančno pomoč na ciljnem razpisu:
– ne smejo biti pred tem že distribuirani
na ozemlju Republike Slovenije (izjema so
kinotečni ﬁlmi),
– ne smejo kršiti človekovih pravic.
5. Distributerji lahko na javnem ciljnem
razpisu kandidirajo s projekti:
– nakupa ali izdelave vsaj 2 ﬁlmskih kopij
evropskih ﬁlmov ali ﬁlmov iz tretjih držav, ki
niso nastali v veliki studijski produkciji in so
bili uvrščeni v selekcijo vsaj dveh mednarodnih festivalov, za katere je distributer pridobil
pravico za kinematografsko distribuiranje na
ozemlju Republike Slovenije,
– tehnične obdelave ﬁlmov iz prve alineje (n.pr. prevod, podnaslavljanje, sinhroniziranje),
– promocije ﬁlmov iz prve alinee.
6. Splošni razpisni kriteriji:
V postopku izbire predlaganih projektov
s področja kinematografske distribucije se
upoštevajo naslednji kriteriji:
– komunikativnost ﬁlma,
– festivalska uspešnost ﬁlma,
– pomembnost ﬁlma za svetovno ﬁlmsko
zgodovino v primeru kinotečnih ﬁlmov,
– pomembnost ﬁlmskega avtorja v primeru kinotečnih ﬁlmov.
7. Prednostni kriteriji za soﬁnanciranje
kinematografske distribucije so:
– da zagotavlja predlagatelj višji odstotek pokrivanja stroškov iz lastnih in ostalih
virov,
– da zagotavlja predlagatelj z distribucijskim načrtom distribuiranje predlaganega
ﬁlma v čim večjem številu kinematografov v
Republiki Sloveniji,
– če predlagatelj z istim projektom kandidira tudi v programih Media Plus.
8. Zahtevana dokazila za predlagatelje-distributerje:
– izpisek iz registracije dejavnosti, ki
odraža aktualno stanje,
– izjava o nakupu distribucijske pravice za javno kinematografsko predvajanje
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predlaganega ﬁlma na ozemlju Republike
Slovenije,
– distribucijski načrt (kinematograﬁ, v katerih bo ﬁlm distribuiran, predvideno število
gledalcev),
– poročilo o prijaviteljevem repertoarju
distribuiranih ﬁlmov (po državah), za predhodno koledarsko leto,
– izjava o zagotavljanju lastnega deleža
za izvedbo projekta potrebnih stroškov,
– kopija prijave, če predlagatelj z istim
projektom kandidira tudi na Media Plus,
– izjava o pridobitvi drugih javnih sredstev za isti projekt.
9. Soﬁnancira se distribucija posameznega ﬁlma, ne distributerjev.
10. Finančna sredstva, pridobljena na
ciljnem razpisu Ministrstva za kulturo, ni
mogoče prenesti na podizvajalce ali druge
tretje osebe.
11. Predlagatelji ne morejo kandidirati na
tem razpisu s projekti, s katerimi kandidirajo
na kateremkoli javnem razpisu za sredstva,
ki so vezana na sredstva Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.
12. Okvirna
vrednost
razpoložljivih
sredstev, namenjenih za ciljni razpis, je:
26,000.000 SIT za distribucijo ﬁlmov.
13. Zaprošeni znesek soﬁnanciranja posameznega projekta ne sme preseči 50%
vseh predvidenih stroškov. Pri soﬁnanciranju distribucije ﬁlma odobreni znesek ne
sme preseči 2.000.000 SIT.
B) Mreža art kinematografov:
14. Razlaga pojmov:
Kinematograf je javni kinematograf, ki je
registriran za kinematografsko dejavnost na
ozemlju Republike Slovenije.
15. Na ciljnem razpisu lahko sodeluje kinematograf, ki:
– deluje kontinuirano vse leto,
– ima eno ali več platen, pri čemer sodeluje na razpisu za vsako platno posebej,
– ima najmanj 4 projekcije na teden,
– ima najmanj 50 sedežev,
– ima tehnično opremo, ki ustreza povprečnim standardom projekcije in udobja,
– poda izjavo, da bo s prejetimi sredstvi
zagotavljal prikazovanje evropskih ﬁlmov,
ﬁlmov iz tretjih držav, ki niso nastali v veliki
studijski produkciji in ki so bili uvrščeni v
selekcijo najmanj dveh mednarodnih festivalov, vsaj 25% projekcij na platnu, za katerega podaja vlogo.
16. Kinematograf lahko na ciljnem razpisu kandidira s projektom:
– razvoja oziroma nadgradnje tehnične
infrastrukture za javno predvajanje ﬁlmov
na posameznem platnu, ki ustreza 15. točki
tega razpisa,
– pokrivanja obratovalnih stroškov kinematografa brez stroška dela za posamezno
platno, ki ustreza 15. točki tega razpisa.
17. V postopku izbire predlaganih projektov s področja mreže art kinematografov se
upoštevajo naslednji temeljni kriteriji:
– pomen razvoja predlaganega segmenta tehnične infrastrukture za enakomeren
razvoj kinematografske mreže na celotnem
ozemlju Republike Slovenije,
– pomen razvoja predlaganega segmenta tehnične infrastrukture za posamezno regijo ali lokalno skupnost,
– da je vsebina projekta tehtno in vsebinsko utemeljena ter obrazložena.
18. Prednostni kriteriji za soﬁnanciranje
projektov s področja mreže art kinematografov:
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– da je predlagatelj projekta z ekonomsko šibkega, razvojno omejevanega ali območja s strukturnimi problemi.
– če predlagatelj z istim projektom kandidira tudi v programu Media Plus, oziroma
Evropa Cinema.
19. Zahtevana dokazila za predlagatelje-kinematografe:
– izpis iz registracije dejavnosti, ki odraža aktualno stanje,
– investicijski program s ﬁnančnim predračunom ponudnika-izvajalca,
– bilančno poročilo o materialnih stroških
in investicijah preteklega leta,
– izjava prijavitelja, ali je prejel sredstva
za isti namen iz kakšnega drugega javnega
vira Republike Slovenije,
– izjava o zagotavljanju lastnega deleža
za izvedbo projekta potrebnih stroškov.
– kopija prijave, če predlagatelj z istim
projektom kandidira tudi v programu Media
Plus, oziroma Evropa Cinema,
– izjava iz zadnje alineje iz točke 15.
20. Predlagatelj je dolžan podati poročilo
o prikazovanju evropskih ﬁlmov, ﬁlmov iz
tretjih držav, ki niso nastali v veliki studijski
produkciji in ki so bili uvrščeni v selekcijo
najmanj dveh mednarodnih festivalov, za
obdobje od 1. 1. 2005 dalje dvakrat letno.
Natančni roki za oddajo poročil bodo določeni z pogodbo o soﬁnanciranju.
21. Predlagatelji ne morejo kandidirati na
tem razpisu s projekti, s katerimi kandidirajo
na kateremkoli javnem razpisu ali pozivu za
sredstva, ki so vezana na sredstva Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.
22. Na javnem razpisu lahko s projekti
kandidirajo tudi predlagatelji, katerih delovanje se v pomembnem delu soﬁnancira z
javnimi sredstvi (proračun države, proračuni
lokalnih skupnosti), toda ne istimi projekti ali
istim delovanjem, za katere so prejemali ali
prejemajo javna sredstva.
23. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za ciljni razpis, je:
– 22,000.000 SIT za mrežo art kinematografov.
Splošno za oba dela:
24. Zaprošeni znesek soﬁnanciranja
posameznega projekta lahko dosega 50%
vseh predvidenih stroškov.
25. Dodeljena sredstva se lahko porabijo
samo za distribucijo evropskih ﬁlmov, ﬁlmov
iz tretjih držav, ki niso nastali v veliki studijski produkciji in ki so bili uvrščeni v selekcijo najmanj dveh mednarodnih festivalov ter
svetovnih kinotečnih ﬁlmov ter soﬁnanciranje mreže art kinematografov.
26. Prejemnik sredstev za infrastrukturo
mora ohraniti investicije za odobreni namen
in program najmanj pet let po zaključku investicij.
27. Uporaba kriterijev:
Povzetek načina ocenjevanja projektov:
splošni prednostni kriteriji so ovrednoteni
s točkami na ocenjevalnih listih, dostopnih
v razpisni dokumentaciji. Najvišje skupno
število prejetih točk za štiri splošne kriterije v
segmentu distribucije je 20 točk, v segmentu
mreže art kinematografov pa za tri splošne
kriterije 15 točk. Vsak od kriterijev je ocenjen
s točkami od 5 – 1. Vsak od ugotovljenih
prednostnih kriterijev je ocenjen z 1 točko.
28. Ocenjevanje in ovrednotenje projektov, prispelih na javni razpis, opravi strokovna komisija za medije in avdiovizualno
kulturo pri ministrstvu v skladu s 119. členom ZUJIK.
29. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v
postopku ocenjevanja ocenjeni višje.
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Dokončni izbor projektov bo opravljen
tudi v skladu z razpoložljivimi sredstvi.
30. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo za področje, ki je
predmet razpisa, imenuje ministrica.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog predlagateljev, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev (upravičene osebe).
31. Rok za uporabo dodeljenih sredstev:
dodeljena sredstva morajo biti porabljena v
proračunskem letu 2005.
32. Razpis se prične 8. 10. 2004 in se
zaključi 26. 11. 2004.
33. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– spisek zahtevanih prilog,
– prijavne obrazce za posamezne projekte,
– formularje ﬁnančnega predračuna,
– formularje ﬁnančne rekapitulacije,
– formularje vsebinske opredelitve projektra.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi
na spletni strani ministrstva http://www.gov.
si/mk
34. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko pogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva
(Maistrova 5,1000 Ljubljana).
35. Oddaja in dostava predlogov: vloga
mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem
obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, ki so določeni v razpisni
dokumentaciji. Za vsak posamezen projekt
mora predlagatelj izpolniti prijavni obrazec
in ﬁnančni predračun. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo
RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana do 26. 11.
2004, oziroma najkasneje ta dan oddana
na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z oznako na prednji strani: Ne
odpiraj JPR 12 – 2005 – Distribucija ali ne
odpiraj JPR 12 – KT – 2005 ART mreža. Na
hrbtni strani ovitka mora biti navedba predlagatelja: naziv in naslov oziroma sedež.
36. Vloge, ki bodo prispele ali bodo datirane po datumu iz prejšnjega odstavka, se
bodo štele za prepozne.
37. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne,
nepopolne vloge in vloge, ki jih ni vložila
upravičena oseba.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisna dokumentacija.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
38. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Tone Frelih, tel. 369-59-78,
elektronska pošta: Tone Frelih@gov.si.
39. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Ministrstvo bo predlagatelje o izidih
razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po
zaključku odpiranja vlog, ki bo 1. 12. 2004.
Ministrstvo za kulturo
Št. 576/04
Ob-26798/04
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št 6/03 in 97/03) in Pravilnikom
o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št.
109/02 in 25/04) Ministrstvo za kulturo (v
nadaljevanju: ministrstvo) objavlja

javni ciljni razpis
za izbor kulturnih projektov na področju
delovanja knjigarn, ki jih bo v letu
2005 ﬁnancirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: razpis 11, oznaka JPR
11 2005)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
ﬁnanciranje kulturnih projektov nevladnih in
zasebnih kulturnih organizacij s statusom
pravne osebe, gospodarskih družb in javnih
zavodov, ki ne bodo neposredno pozvani k
predložitvi programa dela in ﬁnančnega načrta za leto 2005 s strani ministrstva. Razpis se nanaša na spodbujanje ustvarjanja
in posredovanja javnih kulturnih dobrin na
področju delovanja knjigarn (v nadaljevanju:
projekti).
2. Pomen izrazov:
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva,
ustanove in druge nevladne organizacije
ter zasebni zavodi in gospodarske družbe, ki delujejo na razpisnem področju. Javni zavodi so pravne osebe, registrirane za
opravljanje javne službe s področja kulture
ali humanističnih znanosti (v nadaljevanju:
upravičene osebe.)
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta, organizator ali nosilec dejavnosti knjigarne.
Soorganizator je tisti partner predlagatelja projekta, ki je bistveno vpleten tako v
zasnovo, kot tudi v izvedbo in ﬁnanciranje
projekta. Finančna soudeležba domače pravne osebe ne sme vključevati tistih stroškov,
ki bodo v letu 2005 predvidoma in za isti
namen ﬁnancirani iz državnega proračuna,
namenjenega kulturi.
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota. Vsebino in celotni obseg projekta
je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega
obrazca in obveznih prilog.
Zaprošeni znesek ﬁnanciranja posameznega projekta ne sme presegati višine sredstev, ki je opredeljena v razpisni dokumentaciji (posebni pogoji!).
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega projekta, prikazanih v
ﬁnančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
3. Razpisno področje in cilj razpisa
Soﬁnanciranje je namenjeno izvajanju
programov knjigarn, katerih dejavnost se
sklada z javnim interesom na področju kulture in prispeva k trajnejšemu zadovoljevanju
kulturnih potreb in zagotavljanju dostopnosti
založniške produkcije s področij izvirne in
prevodne literature ter humanistike in revij s
področja kulture, umetnosti in humanistike.
Soﬁnanciranje programov knjigarn je omejeno na naslednje dejavnosti oziroma projektne sklope:
1. Promocija knjigarne
2. Promocija knjig in avtorjev
3. Razvijanje bralne kulture
4. Odkupi knjig s področja leposlovja in
humanistike.
Cilj razpisa je spodbuditi dostopnost raznovrstne, kakovostne in zahtevnejše knjižne
in revialne produkcije na kar najširšem področju Republike Slovenije in na skupnem
slovenskem kulturnem prostoru, s poudarkom na izvirni sodobni slovenski ustvarjal-
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nosti. Drugi cilj razpisa je spodbuditi projekte
s področja bralne kulture, promocije avtorjev
in branja ter promocijo knjigarne, s katerimi
se knjigarne oblikujejo v pomembna kulturna središča, katerih dejavnost je v javnem
interesu.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu:
4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so pravne osebe, ki so registrirani za
opravljanje knjigotrške dejavnosti na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu
(obvezno dokazilo: kopija veljavnega izpiska
iz registra, iz katere je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti
– v primeru, da ministrstvo naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora prijavitelj
dostaviti v zahtevanem roku);
– zagotavljajo dostopnost projektov javnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost!);
– da so kot pogodbena stranka ministrstva doslej izpolnjevali vse svoje obveznosti
do ministrstva (obvezno dokazilo: originalna
izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva);
– predlagajo projekte, katerih zaprošeni znesek ﬁnanciranja ne presega najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki je
opredeljena v razpisni dokumentaciji (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja o nepreseganju ﬁnančnega deleža in
najvišje možne zaprošene vsote);
– v primeru načrtovane soorganizacije ali
soprodukcije posameznega projekta priložijo naslednje obvezno dokazilo: ustrezno originalno zagotovilo s strani odgovorne osebe
partnerja o njegovi ﬁnančni udeležbi;
– ne prijavljajo projektov oziroma vsebin,
s katerimi kandidirajo ali so že bili izbrani
v okviru javnega poziva za soﬁnanciranje
javnega kulturnega programa v letu 2005
ali kakega drugega javnega razpisa ali poziva v letu 2005, ki ga je objavilo Ministrstvo
za kulturo RS (obvezno dokazilo: originalna
izjava o tem, da predlagatelj ne sodeluje na
razpisu z že izbranimi projekti!);
in posebne pogoje.
4.2 Posebni pogoji za sodelovanje na
razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo knjigarne:
– ki imajo v svojem prodajnem programu
zastopanih vsaj 50 slovenskih založb,
– katerih ponudba vključuje knjižno produkcijo s področja literature in humanistike
in v katerih prodajnih programih je vsaj 250
naslovov knjig, ki jih je v letih 2003 in 2004
soﬁnanciralo Ministrstvo za kulturo,
– katerih ponudba vključuje revije s področja literature in humanistike in v katerih
prodajnih programih je vsaj 20 naslovov revij, ki jih je v letu 2003 soﬁnanciralo Ministrstvo za kulturo,
– ki so v letu 2004 v prostorih knjigarne
izvedle najmanj 5 prireditev s področja promocije knjige, avtorjev ali bralne kulture,
– ki bodo v letu 2005 v prostorih knjigarne
izvedle najmanj 5 prireditev s področja promocije knjige, avtorjev ali bralne kulture,
– ki zaprošajo za soﬁnanciranje največ
štirih (4) projektnih enot iz razpisanih projektnih sklopov v višini največ 70% vseh
stroškov in največ 10 mio SIT na knjigarno.
4.3 Posebni razpisni pogoji za soﬁnanciranje odkupa nekomercialnih knjig s področij
leposlovja in humanistike:
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– knjigarna lahko predlaga v odkup dela
izvirnih domačih avtorjev s področja leposlovja in humanistike ter prevode s teh področij, in sicer samo za tista dela, ki imajo ISBN
številko, ki so izšla v letih 2002 in 2003 ter
katerih naklada ne presega 1000 izvodov,
– knjigarna mora v celotnem seznamu
predlaganih knjig zagotoviti vsaj 60% del
slovenskih avtorjev,
– knjigarna mora v celotnem seznamu
predlaganih knjig zagotoviti vsaj 15% del s
področja sodobne poezije in 20% s področja
humanistike,
– knjigarna mora predlagati v odkup knjige najmanj petnajstih različnih slovenskih založb in največ deset naslovov ene založbe,
– knjigarna v odkup ne sme predlagati
knjig, ki jih je izdala sama oziroma ki so jih
izdale z njo povezane družbe,
– knjigarna lahko predlaga v odkup največ dva naslova istega avtorja,
– knjigarna lahko predlaga v odkup največ 5 izvodov istega naslova in skupaj največ 300 izvodov knjig.
4.4 Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog,
ki jo imenuje ministrica za področje, ki je
predmet razpisa.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev,
prepoznih vlog, nepopolnih vlog, delov vlog
ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih in/ali posebnih razpisnih
pogojev.
5. Splošni razpisni kriteriji:
5.1 Kakovost in uspešnost predlagatelja
na razpisnem področju v letu 2004:
– odmevnost v strokovni javnosti: število
medijskih odmevov in druge reference;
– dostopnost (število sodelujočih in število udeležencev);
– prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru;
– aktualna in kakovostna ponudba avtorjev, avtorskih skupin ter ostalih izvajalcev
in podizvajalcev;
– reference predlagatelja in posameznikov, ki so udeleženi v vodenju in izvedbi;
– uspešna in kakovostna – glede na
prostorske in kadrovske pogoje – izvedba
v zadnjih letih.
5.2 Kakovost, uspešnost in izvedljivost
predlaganega projekta:
– aktualna in kakovostna ponudba avtorjev, avtorskih skupin ter ostalih izvajalcev
in podizvajalcev;
– stopnja celovitosti in zaokroženosti;
tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve koncepta ter predvidena pravočasna,
uspešna in kakovostna izvedba;
– izkazovanje ciljev, ki kažejo na tesno
vpetost v lokalno okolje ali širše območje ter
predvidena prepoznavnost projekta v slovenskem kulturnem prostoru;
– stopnja predlagane ﬁnančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi;
– predvidena dostopnost (število udeležencev) in odmevnost v javnosti;
– izkazovanje izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi;
– stopnja vključevanja mlajše generacije
avtorjev in izvajalcev;
– stopnja vzpodbujanja dostopnosti mlajšim generacijam;
– stopnja izvedljivosti projekta;
– realno ovrednoten in ﬁnančno uravnotežen projekt;
– obseg projekta.

Stran

6837

6. Prednostni razpisni kriteriji:
Prednostno bodo obravnavani projekti
tistih knjigarn, ki:
– zagotavljajo večjo dostopnost knjižne
in revialne literarne in humanistične produkcije;
– so usmerjeni v sistematično razvijanje
bralne kulture, zlasti v sodelovanju s šolami,
splošnimi knjižnicami in drugimi javnimi zavodi s področja kulture;
– dajejo večji poudarek promociji literature in humanistike, s poudarkom na sodobnih
domačih avtorjih;
– katerih v odkup predlagane knjige
vključujejo večji delež sodobnih slovenskih
avtorjev.
7. Uporaba kriterijev
Strokovna komisija za knjigo bo pregledala izpolnjevanje kriterijev kakovosti in
prednostnih razpisnih kriterijev ter oblikovala predlog izbora. Izbrani bodo tisti projekti predlagateljev, ki bodo v postopku izbire
ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Povzetek načina ocenjevanja: splošni in
posebni razpisni kriteriji za razpisno področje so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni dokumentaciji. Na JPR 11 2005 bodo izbrani tisti projekti, ki bodo dosegli najmanj 81 točk in ki jih
bo ministrstvo na predlog strokovne komisije
za razpisno področje uvrstilo na seznam
odobrenih projektov. Najvišje možno število
prejetih točk za vsak posamezni projekt je
100 točk. Višina odobrenih sredstev za projekte bo odvisna od števila projektov, ki bodo
presegli ta prag.
Strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila kvaliteto
predlaganih del v odkup, izločila morebitna
dela, ki niso skladna z razpisnim področjem,
ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa in ki ne izpolnjujejo v zadostni meri kriterijev razpisa
ter predlagala višino soﬁnanciranja posameznega predlaganega projekta. Knjigarna
bo sredstva, namenjena odkupu knjig, lahko
črpala na osnovi zahtevka za izplačilo in priložene kopije bančnega izpiska kot dokazila,
da je knjigarna v celoti poravnala plačilo
založnikom za dobavljena knjige.
8. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za projektni razpis
(JPR 11 2005), znaša 85,000.000 SIT za
okvirno 25 izbranih knjigarn.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2005
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2004
in 2005.
10. Razpisni rok:
Razpis se prične 8. 10. 2004 in zaključi
8. 11. 2004.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– prilogo »izjave predlagatelja o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev«,
– vzorec ocenjevalnega lista,
– vzorec pogodbe.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– potrdilo o registraciji (pravne osebe in
samostojni podjetniki),
– podpisane in ožigosane izjave predlagatelja o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev,
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– vsebinska predstavitev programa knjigarne (bralna kultura, promocija knjigarne,
promocija knjig in avtorjev),
– dosedanje reference knjigarne na prijavljenem področju, s poudarkom na letu
2004 (fotokopije medijskih odzivov na dejavnosti knjigarn, seznam predstavitev knjig ali
avtorjev v knjigarni v preteklem letu, seznam
dejavnosti knjigarne na področju razvijanja
bralne kulture…).
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi
vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij…).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
12. Oddaja in dostava predlogov:
12.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več projektov, mora
vsak projekt poslati v ločeni kuverti in za
vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana do 8. 11. 2004 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na
prednji strani: Ne odpiraj – prijava na javni
ciljni razpis za izbor kulturnih projektov na
področju dejavnosti knjigarn v letu 2005 z
oznako JPR 11 2005. Na hrbtni strani ovitka
mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov
(sedež).
12.2. Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 8. 11. 2004 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.
12.3 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija in so naštete pod točko 11.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj
sprejema vse pogoje, kriterije in ostala določila razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
13. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Uros.Grilc@gov.si
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure (v času uradnih
ur). Ministrstvo priporoča, da se predlagatelji
z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojnega uslužbenca ministrstva v času od
8. 10. 2004 do 5. 11. 2004 oziroma se udeležijo javnih inštrukcij, ki se bodo odvijale
na Maistrovi 10, pritličje, dvorana, in sicer v
sredo 20. 10. 2004 ob 13. uri.
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14. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je
navedeno pod točko 11.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o predlogu
za izbor projektov obvestilo in jih pozvalo k
predložitvi njihovih mnenj o predlogu predvidoma v enem mesecu po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 11. 11. 2004.
Ministrstvo bo izbralo predloge za soﬁnanciranje kulturnih projektov po postopku,
kot ga določa »Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa«, in največ do
vrednosti, določenih z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 01/04
Ob-26671/04
V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju
štipendij in drugih oblik denarne pomoči
Ustanove – Fundacije akademskega slikarja Karla Pečka (Uradni list RS, št 82/99)
objavlja
javni razpis
za dodeljevanje štipendij za
dodiplomski študij v študijskem letu
2004-2005
Ustanova – Fundacija akademskega slikarja Karla Pečka razpisuje štipendije za
dodiplomski študij s področja humanistike
(slikarstvo, kiparstvo, glasba, muzealstvo,
umetnostna zgodovina...).
Na razpis se lahko prijavijo državljani
Republike Slovenije s stalnim prebivališčem
na območju Koroške regije, ki izpolnjujejo
spodaj navedene pogoje.
Kandidati lahko kandidirajo za štipendijo za dodiplomski študij, če imajo status
rednega študenta oziroma v primeru višjih
letnikov najmanjšo povprečno oceno osem
in izpolnjujejo merila izrazite nadarjenosti
za intelektualna in umetniška dela, kar dokazujejo z do sedaj doseženimi priznanji in
priporočili ustanov iz področja za katerega
konkurirajo.
Ustanova – Fundacija akademskega slikarja Karla Pečka bo podelila dve štipendiji.
Kandidatu je lahko štipendija dodeljena za
redni dodiplomski študij največ za 4 leta in
6 mesecev.
Prijava za štipendijo za dodiplomski študij mora vsebovati:
a) dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja, iz katerega naj bo razviden program in smer izobraževanja ter izobrazbena
stopnja, dokazilo o študijskem uspehu zadnjega letnika izobraževanja odnosno potrdilo o opravljeni maturi;
b) potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije;
c) življenjepis;
d) potrdilo o stalnem prebivališču;
e) vlogo za uveljavitev štipendije;
f) potrdila o dosedanjih udejstvovanjih
in dosežkih kandidata, pismena priporočila
ustanov in organizacij ali priporočila profesorjev, ki kandidata in njegovo akademsko
delo dobro poznata.
Komisija bo pri oceni prijav smiselno
upoštevala naslednja merila:
– oceno opravljene mature oziroma
zadnjega letnika visokošolskega študija
2003-2004;
– priporočila ustanov in organizacij;
– prednostno področje študija tudi glede
na kadrovske potrebe koroških ustanov.

Prijave s celotno dokumentacijo kandidati pošljejo priporočeno po pošti na naslov
Ustanova – Fundacija akademskega slikarja
Karla Pečka, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj
Gradec ali oddate osebno na sedežu Ustanove, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec, v roku
osem dni od objave tega razpisa.
Dodatne informacije dobite na tel.
02/88-121-19 vsak delovni dan med 9. in
10. uro. Na razpis se lahko prijavite v roku
osem dni od te objave. Vloge, ki ne bodo v
skladu z zahtevanimi pogoji in navodili ter
ne bodo pravočasne, se bo štelo, da niso
bile vložene. Kandidati bodo obveščeni o
izboru v roku 1 meseca po poteku razpisnega roka.
Predsednik Uprave – Fundacije
akademskega slikarja Karla Pečka
Št. 11101-0001/2004-21
Ob-26659/04
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi določil
Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica
za leto 2004 (Uradne objave glasila Snežnik, št. 2/04 z dne 28. 2. 2004) in Pravilnika
o nadomestitvi dela plače pripravnikov in za
novo zaposlene osebe na območju Občine
Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila Snežnik, št. 5 z dne 31. julija 2003, v nadaljevanju: pravilnik) objavlja
javni razpis
za nadomestitev dela plače pripravnikov
in za novo zaposlene osebe na območju
Občine Ilirska Bistrica
1. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril za izbor prejemnikov sredstev
Predmet javnega razpisa je nadomestitev
dela plače pripravniku in za novo zaposleno
osebo na območju Občine Ilirska Bistrica, ko
delodajalec zaposli brezposelno osebo, ki
je iskala prvo zaposlitev. Namen nadomestitve dela plače pripravniku je povečevanje
možnosti zaposlovanja pripravnikov ali zaposlovanja ljudi, ki še niso bili zaposleni, na
območju Občine Ilirska Bistrica.
Finančna sredstva na podlagi tega razpisa in pravilnika lahko pridobi izvajalec – delodajalec, ki izpolnjuje pogoje iz 2. točke
tega razpisa in ki v času od 1. 9. 2004,
najkasneje pa do 31. 12. 2004, realizira zaposlitev pripravnika ali brezposelne osebe,
ki išče prvo zaposlitev, na območju Občine
Ilirska Bistrica.
Nadomestitev dela plače se odobri za
dobo 1 leta od zaposlitve osebe, za katero je
bila odobrena nadomestitev dela plače.
Z zaposlitvijo oseb iz prvega odstavka
tega člena mora delodajalec odpreti novo
zaposlitev. Nove zaposlitve nastale na podlagi zaposlitve pripravnikov oziroma zaposlitve oseb, ki še niso bile zaposlene, za
katere se namenja sredstva za nadomestitev dela plače, morajo biti ohranjene vsaj tri
leta, oziroma dve leti v primeru majhnih in
srednje velikih podjetij, po prejeti pomoči.
2. Finančna sredstva na podlagi tega
razpisa in pravilnika lahko pridobi izvajalec
– delodajalec (vse statusne oblike):
– z območja Občine Ilirska Bistrica, ki izkaže pripravljenost, da pripravniku ali osebi,
ki išče prvo zaposlitev, katera ima stalno
bivališče na območju Občine Ilirska Bistrica, omogoči pridobitev ustreznih delovnih
izkušenj in opravljanje pripravniškega oziroma strokovnega izpita in novo zaposlitev
ohrani vsaj tri leta oziroma dve leti v primeru
majhnih in srednje velikih podjetij, po prejeti
pomoči,
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– ki ima v času veljavnosti izvajanja soﬁnanciranja registriran sedež in obratuje v
Občini Ilirska Bistrica,
– ki je registriran in predloži dokazilo o
registraciji – izpisek iz sodnega registra (za
gospodarske družbe); potrdilo, da je vpisan
pri davčnem organu – priglasitveni list (za
samostojne podjetnike); dokazila ne smejo
biti starejša od 30 dni,
– ki bo zagotovil mentorja za pripravnike,
– priloži krajši opis podjetja in delovnega
mesta, na katerega se bo zaposlila oseba,
– ki bo s pogodbo prevzel določene obveznosti ter v primeru zaposlitve pripravnika
posredoval končno poročilo o realizaciji programa pripravništva,
– ki bo ob dostavitvi poročila o realizaciji
koriščenja dodeljene pomoči dostavil tudi
fotokopijo M1/M2,
– ki ni v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije (za gospodarske družbe) – potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni,
– predloži potrdilo, da ima poravnane vse
davke in prispevke, določene z zakonom –
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni,
– ki predloži izjavo, da v zadnjem mesecu pred prijavo na razpis na istih oziroma
podobnih delovnih mestih, za katera uveljavlja vlogo za soﬁnanciranje, ni zmanjšal
skupnega števila zaposlenih in dostavil podatke, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje
kriterija novih zaposlitev iz tretjega odstavka
2. člena pravilnika, ki določa: »Izpolnitev
kriterija novih zaposlitev se ugotavlja na
osnovi dodatnih zaposlitev v primerjavi s
povprečjem preteklih dvanajstih mesecev.
Izpolnitev kriterija novih zaposlitev ni potrebna, če je obstoječe delovno mesto postalo
nezasedeno zaradi prostovoljnega odhoda,
upokojitve, prostovoljnega skrajšanja delovnega časa ali zakonite odpustitve zaradi
razloga nesposobnosti ali krivdnega razloga
in ne kot rezultat presežnih delavcev«,
– ki predloži izjavo, da ni prejel sredstev
oziroma koliko sredstev je že prejel za isti
namen iz kakšnega drugega javnega vira,
– ki predloži izjavo, da jamči za resničnost in točnost podatkov.
Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za nadomestitev dela plače pripravniku le
pod pogojem, da za isti namen niso prejeli
sredstev iz državnih ali mednarodnih virov,
do maksimalnega obsega sredstev v skladu z zakonodajo. Sredstva se posameznim
upravičencem lahko dodeli, če pomenijo
vzpodbudo za realizacijo namena in cilja
povečevanja možnosti zaposlovanja pripravnikov ali zaposlovanja ljudi, ki še niso bili
zaposleni, na območju Občine Ilirska Bistrica oziroma so za to nujno potrebna.
Glede na potrjeno shemo pomoči »de
minimis« Občine Ilirska Bistrica, s strani
Komisije za nadzor državnih pomoči, RS
Ministrstva za ﬁnance, po tretjem odstavku
87. člena Uredbe o namenih in pogojih za
dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi
pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Ur. l. RS, št.
38/03) do te pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev kmetijstva, ribištva, jeklarstva,
premogovništva in transporta ter pomoč namenjena spodbujanju izvoza.
3. Merila za izbor
Prednost pri dodeljevanju sredstev
imajo:
– delodajalci s področja gospodarstva,
– delodajalci, ki so pripravljeni zaposliti
pripravnika oziroma osebo, ki išče prvo za-
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poslitev, za nedoločen čas, podrejeno pa
delodajalci, ki so pripravljeni zaposliti navedene osebe za določen čas najmanj za
dobo predpisano s pravilnikom in tem razpisom, kjer imajo prednost tisti, ki ga zaposlijo
za daljšo dobo,
– v primeru izpolnjevanja enakih pogojev
ima pri zaposlovanju pripravnikov prednost
pripravnik z doseženim boljšim uspehom v
zadnjem letu izobraževanja.
4. Višina sredstev, ki so na razpolago za
predmet javnega razpisa: višina sredstev
tega razpisa je 1,600.000 SIT.
Pripravniku oziroma novo zaposleni osebi se nadomesti največ do 50% izhodiščne
plače (I. bruto) za posamezni tarifni razred
po splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo ali za negospodarske dejavnosti glede na to, za katero področje se dodelijo
sredstva za nadomestitev dela plače, za
katerega je delodajalec uspel s prijavo na
razpisu.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za nadomestitev dela plače pripravnika in opremljenost vlog: vloge morajo na
naslov prispeti do 15. 10. 2004 do 12. ure
(za prvo odpiranje) ali najkasneje do 22. 11.
2004 do 12. ure (za drugo odpiranje). Odpiranje vlog ne bo javno. Javni razpis bo
odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do
22. 11. 2004.
Vloge upravičenci lahko oddajo osebno
ali po pošti priporočeno ali s povratnico.
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici
na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
14, 6250 Ilirska Bistrica. Vloge morajo imeti
oznako: »Ne odpiraj! Javni razpis – nadomestitev dela plače pripravnika«.
6. Obravnava vlog in rok, v katerem bodo
prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Pravočasne in popolne vloge bo odprla,
pregledala in ocenila tričlanska komisija, ki
jo imenuje župan in jo sestavljata dva delavca občinske uprave in en član Občinskega sveta občine Ilirska Bistrica. Komisija o
navedenem sestavi predlog za razdelitev
sredstev, ki ga predloži v obravnavo županu.
Slednji bo na podlagi poročila komisije, pogojev in meril tega razpisa ter predpisanih
kriterijev uporabe proračunskih sredstev s
sklepom odločil o prejemniku.
Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku treh dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da vloge dopolnijo v roku treh dni od
prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo
vlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil,
se zavrže.
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 15 dni od datuma določenega za odpiranje vlog.
7. Brezplačna razpisna dokumentacija,
z navodili vlagateljem za prijavo, je na voljo
na sedežu Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica (II. nadstropje,
soba št. 9) vsak delovni dan od 8. do 11. ure.
Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na
spodaj navedeni e-mail naslov posreduje
prošnjo za dvig razpisne dokumentacije: obcina.ilirska-bistrica@ilirska –bistrica.si.
Druge informacije o javnem razpisu lahko vlagatelji dobijo na tel. 05/71-41-361, pri
Nevenki Tomšič ali Tatjani Urbančič.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 32000-002/2004
Ob-26778/04
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Preddvor za leto 2004 (Uradno glasilo Ob-
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čine Preddvor, št. 5/03) in 9. člena Pravilnika za soﬁnanciranje programov ohranjanja
in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor,
št. 6/03) objavlja Občina Preddvor
javni razpis
o soﬁnanciranju programov ohranjanja
in razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Preddvor za leto 2004
1. Naročnik: Občina Preddvor.
2. Naslov naročnika: Dvorski trg 10,
4205 Preddvor, tel. 04/275-10-00, telefaks
04/275-10-20, elektronska pošta: obcina.
preddvor@siol.net.
3. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje programov za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Preddvor za leto 2004, in sicer:
a) soﬁnanciranje izobraževanja v kmetijstvu,
b) soﬁnanciranje dejavnosti stanovskih
društev, povezane s promocijo kmetijstva
in podeželja,
c) soﬁnanciranje umetnega osemenjevanja živine,
d) soﬁnanciranje izvedbenih programov
CRPOV,
e) soﬁnanciranje ekološkega kmetovanja,
f) soﬁnanciranje malih agromelioracij in
izboljšava kmetijskih zemljišč,
g) soﬁnanciranje zavarovanja proti naravnim nesrečam v kmetijstvu,
h) soﬁnanciranje izboljšanja kolobarjenja, rodovitnosti tal z vključevanjem ugodilk
in alternativnih (pozabljenih) poljščin v kolobar (analiza zemlje),
i) soﬁnanciranje preventivnih ukrepov
veterinarske službe.
4. Pogoji in višina razpisanih sredstev
pomoči: zahtevke za pridobitev sredstev po
tem razpisu vložijo upravičenci skladno s
pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji,
ki jo od 11. oktobra 2004 dalje zainteresirani
lahko dvignejo v času uradnih ur na naslovu:
Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, in sicer v sprejemni pisarni.
a) Soﬁnanciranje izobraževanja v kmetijstvu
Višina sredstev: 200.000 SIT.
pogoji za pridobitev sredstev:
– ﬁnančno ovrednoten program z ustreznimi dokazili, razvidna mora biti kotizacija
kmetov – če se je izvajalec za to odločil,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da opravljajo dejavnost na področju
kmetijstva,
– da imajo zagotovljene materialne prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo predloženih programov,
– da je predloženi program namenjen
vsem zainteresiranim uporabnikom,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.
b) Soﬁnanciranje pospeševanja društvene dejavnosti, povezane s promocijo kmetijstva in podeželja
Višina sredstev: 400.000 SIT.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– status društva, ki deluje na področju
kmetijstva na območju Občine Preddvor,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da opravljajo dejavnost na področju
kmetijstva,
– da imajo zagotovljene materialne
prostorske in organizacijske pogoje za delovanje,
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– da pospešujejo društvene dejavnosti,
ki so povezane s promocijo kmetijstva in
podeželja,
– poročilo o delu za preteklo leto,
– da je predloženi program namenjen
vsem zainteresiranim uporabnikom,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.
c) Soﬁnanciranje umetnega osemenjevanja živine
Višina sredstev: 2,000.000 SIT.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– v obliki subvencije pri plačilu o opravljeni storitvi pogodbenemu izvajalcu ali kopija obrazca A (zbirna vloga za neposredna
plačila – osnovni podatki o kmetij. gospodarstvu),
– račun za opravljene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja storitev osemenjevanja ali pripusta,
– koncesijska pogodba,
– da imajo poravnane vse davke ter druge zakonske obveznosti.
d) Soﬁnanciranje izvedbenih programov
CRPOV
Višina razpisanih sredstev: 1,300.000
SIT.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– sklenjena pogodba o izvedbenem projektu,
– upoštevajo se pogoji Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– dokazila o izvajanju in ﬁnanciranju celotnega projekta.
e) Soﬁnanciranje ekološkega kmetovanja (EKO kontrola)
Višina razpisanih sredstev: 100.000
SIT.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– kopija obrazca A (zbirna vloga za neposredna plačila – osnovni podatki o kmetij.
gospodarstvu),
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo
ekoloških kmetij,
– potrdilo o vplačilu stroškov kontrole
ekološke pridelave v tekočem letu,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne
služba,
– da imajo poravnane vse davke ter druge zakonske obveznosti.
f) Soﬁnanciranje malih agromelioracij in
izboljšava kmetijskih zemljišč
Višina razpisanih sredstev: 1,000.000
SIT.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– kopija obrazca A (zbirna vloga za neposredna plačila – osnovni podatki o kmetij.
gospodarstvu),
– odločba o priglasitvi del, vendar samo
tam, kjer je to določeno z občinskim odlokom,
– kopijo katastrskega načrta z oznako
parcel,
– program del, ki ga potrdi kmetijsko svetovalna služba,
– potrdilo oziroma zapisnik o izvedbi agromelioracij s strani kmetijske svetovalne
službe,
– račun o opravljenih strojnih delih ali
lastno opravljanje potrebne strojne ure,
– da imajo poravnane vse davke ter druge zakonske obveznosti.
g) Soﬁnanciranje zavarovanja proti naravnim nesrečam v kmetijstvu
Višina razpisanih sredstev: 128.000
SIT.
Pogoji za pridobitev pomoči:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

– kopija obrazca A (zbirna vloga za neposredna plačila – osnovni podatki o kmetij.
gospodarstvu),
– sklenjena zavarovalna polica za tekoče leto,
– potrdilo o plačilu zavarovalne premije,
– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem,
– da imajo poravnane vse davke in ostale zakonske obveznosti.
h) Soﬁnanciranje izboljšanja kolobarjenja, rodovitnosti tal z vključevanjem ugodilk
in alternativnih (pozabljenih) poljščin v kolobar (analiza zemlje)
Višina razpisanih sredstev: 300.000
SIT.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– kopija obrazca A (zbirna vloga za neposredna plačila – osnovni podatki o kmetij.
gospodarstvu),
– navedba njivskih površin, na katerih se
ukrep izvaja (v ha), na kmetijskem gospodarstvu mora biti najmanj 0,50 ha njiv,
– v petletno kolobarjenje morajo biti
vključene najmanj tri poljščine, od tega vsaj
ena od ugodilik (kopavine oziroma listanke
detelje ali travno-deteljne mešanice) ali alternativnih poljščin in poljščin, ki so se gojile
v preteklosti in se ne gojijo več,
– gnojilni načrt na podlagi analize zemlje v roku 5 let od prvega prejetja ﬁnančnih
sredstev za navedeni ukrep (izjava),
– uporaba ﬁtofarmacevtskih sredstev na
podlagi prognoze (izjava),
– da imajo poravnane vse davke ter druge zakonske obveznosti.
i) Soﬁnanciranje preventivnih ukrepov
veterinarske službe
Višina razpisanih sredstev: 200.000
SIT.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– analize krvi,
– kopija obrazca A (zbirna vloga za neposredna plačila – osnovni podatki o kmetij.
gospodarstvu),
– račun za opravljene storitve preventivnih ukrepov pooblaščene veterinarske organizacije v tekočem letu, iz katerega mora biti
razvidna vrsta opravljene storitve,
– da imajo poravnane vse davke ter
ostale zakonske obveznosti.
5. Informacije: vse informacije lahko zainteresirani upravičenci dobijo na Občini
Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor,
Urška Krč, tel. 04/275-10-00.
6. Rok in način prijave: vloge, pripravljene v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in tega razpisa, morajo zaiteresirani upravičenci oddati v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, s pripisom: »ne
odpiraj – razpis kmetijstvo«, najkasneje do
11. novembra 2004, do 12. ure.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo potekalo 11. novembra 2004, ob 13. uri, na
naslovu naročnika in ne bo javno. Prispele
vloge bo pregledala in ocenila strokovna komisija imenovana s strani naročnika. Prepozno prispele vloge se zavrže, neutemeljene
pa zavrne. V primeru nepopolno izpolnjenih
prijav s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija ponudnike pozvala, da v roku 8 dni od
odpiranja dopolnijo vlogo. V primeru, da vlagatelj vloge v postavljenem roku ne dopolni
se vloga zavrže. Zavrže se tudi vloge vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah.
8. Obveščanje o izidu razpisa: izbrani
predlagatelji bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni po izteku roka za prijavo na javni raz-

pis. Z izbranimi predlagatelji bo sklenjena
pogodba o soﬁnanciranju v letu 2004.
9. Občina Preddvor bo prispele vloge za
področje kmetijstva reševala v skladu z določili in po postopku, kot to določa Pravilnik za soﬁnanciranje programov ohranjanja
in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Preddvor.
Občina Preddvor
Št. 34404/00001/2004
Ob-26824/04
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, objavlja na podlagi 36. člena Zakona o
gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št.
110/02) in 15., 16. in 17. člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske
javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Občini Trebnje (Ur.
l. RS, št. 38/00)
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe rednega
vzdrževanja kategoriziranih občinskih
cest v Občini Trebnje
1. Koncedent: Občina Trebnje, Goliev trg
5, 8210 Trebnje.
2. Predmet javnega razpisa: podelitev
koncesije za izvajanje gospodarske javne
službe rednega vzdrževanja kategoriziranih
občinskih cest v Občini Trebnje.
3. Obseg koncesije: vzdrževanje lokalnih
cest in tistih kategoriziranih občinskih cest,
po katerih se opravlja javni prevoz šoloobveznih otrok v Občini Trebnje.
4. Trajanje koncesije: koncesija bo podeljena za obdobje od 1. 1. 2005 do 31. 12.
2008. Koncesijsko razmerje začne veljati z
dnem podpisa pogodbe obeh pogodbenih
strank. Predviden pričetek izvajanja del je
1. januar 2005.
5. Dokumentacija, ki jo mora ponudnik
predložiti je določena v razpisni dokumentaciji koncendenta.
6. Kriteriji – merila za izbiro koncesionarja:
– ponudbeno vrednost za razpisana dela
po enoti,
– reference ponudnika,
– način plačila,
– ﬁksnost cen.
7. Razpisna dokumentacija: za izdelavo
ponudbe ponudniki ob predložitvi potrdila o
plačilu odkupnine, dvignejo razpisno dokumentacijo od dneva objave javnega razpisa
dalje do vključno 8. 11. 2004, vsak delavnik
od 8. do 13. ure v prostorih občinske uprave
Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, soba
št. 16, II. nadstropje. Odkupnina za razpisno dokumentacijo znaša 10.000 SIT in jo
je potrebno plačati na transakcijski račun
občine Trebnje št. 01330-0100016133 pri
Banki Slovenije.
8. Rok in način oddaje ponudb ter naslov: ponudniki morajo oddati pisne ponudbe z dokazili v zaprti ovojnici z oznako »Ne
odpiraj – koncesija rednega vzdrževanja občinskih cest«, do 8. 11. 2004 do 10. ure, na
naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje, po pošti ali v sprejemni pisarni Občine Trebnje. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti naslov pošiljatelja.
Pri izbiri koncesionarja bodo upoštevane
le pravilno opremljene in popolne ponudbe,
ki bodo na naslov prispele do navedenega
roka.
9. Javno odpiranje ponudb bo dne 8. 11.
2004 ob 12. uri, v mali sejni sobi občine
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Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, II. nadstropje.
O izbiri koncesionarja koncedent odloči
z upravno odločbo.
10. Ponudniki lahko dobijo potrebne informacije in razlage za izdelavo ponudbe
pisno na pisni zahtevek na naslovu naročnika z oznako »Ne odpiraj – vprašanja – koncesija rednega vzdrževanja občinskih cest«,
in sicer v roku oddaje ponudb.
Občina Trebnje
Št. 650-00-10/2004
Ob-26853/04
Na podlagi 175. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03), 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98 in 15/03)
in 2. člen Pravilnika o načinu vrednotenja
športnih programov in objektov v občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 103/03 – uradno prečiščeno besedilo), objavlja Občina Črnomelj,
Trg svobode 3, Črnomelj
javni razpis
za soﬁnanciranje športnih programov
v Občini Črnomelj za leto 2005
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
II. Na razpis za soﬁnanciranje športnih
programov se lahko prijavijo: športna društva, športna zveza, zavodi, gospodarske
družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje
dejavnosti v športu in so splošne koristne
in neproﬁtne, vrtci, osnovne šole, poklicne,
srednjetehniške, srednje strokovne šole in
gimnazije.
III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za javni razpis:
1. da imajo sedež v Občini Črnomelj,
2. da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti,
3. da imajo zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske
možnosti za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
4. redno letno dostavljajo občini podatke
o članstvu, poročila o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih,
5. da izpolnjujejo pogoje in merila iz pravilnika, ki so podlaga za vrednotenje športnih programov,
6. da imajo društva in njihove zveze urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini
in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon
o društvih.
IV. V letu 2005 bomo soﬁnancirali izvajalcem športnih programov naslednje vsebine:
1. interesna športna vzgoja otrok in mladine,
2. športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
3. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju),
4. kakovostni šport,
5. športna rekreacija,
6. vrhunski šport,
7. šport invalidov,
8. šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov,
9. delovanje športne zveze.
V. Izbrane programe bomo soﬁnancirali
na podlagi Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov in objektov v Občini
Črnomelj.
VI. Predvidena
višina
sredstev:
20,000.000 SIT.
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VII. Zainteresirani izvajalci športnih programov lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v sprejemni pisarni Občine Črnomelj,
Trg svobode 3, Črnomelj.
VIII. Rok za predložitev prijav in način
predložitve: zapečatene kuverte morajo prijavitelji oddati z jasno oznako in napisom
»Javni razpis – Šport 2005 - Ne odpiraj« na
sprednji strani ter navedbo naziva in naslova prijavitelja na hrbtni strani kuverte. Kot
veljavne bodo upoštevane prijave, ki bodo
pravilno označene prispele do 24. 11. 2004
do 10. ure, v sprejemno pisarno, na naslov:
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj. Kontaktna oseba: Vladka Kostelec
Peteh, tel. 07/30-61-100. Odpiranje prijav
bo 25. 11. 2004.
IX. Izvajalci športnih programov morajo
oddati razpisno dokumentacijo, izpolnjeno
v skladu z navodili iz III. točke razpisne dokumentacije za soﬁnanciranje športnih programov v Občini Črnomelj za leto 2005.
X. Sklep o dodelitvi ﬁnančnih sredstev
bodo prijavljeni izvajalci na podlagi popolnih vlog prejeli v 30 dneh po sprejemu sklepa občinskega sveta o dodelitvi ﬁnančnih
sredstev.
XI. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o soﬁnanciranju športnih programov.
Občina Črnomelj
Št. 5/12-408/04
Ob-26681/04
Na podlagi Statuta Občine Borovnica
(Ur. l. RS, št. 42/99, 17/00 in Naš časopis, december 2001), Uredbe vlade RS o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03) in Programa prodaje občinskega premoženja za leto 2004
(sprejet na 11. redni seji, dne 26. 2. 2004)
Občina Borovnica, Paplerjeva ul. 22, Borovnica objavlja
javni razpis
za zbiranje pisnih ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Predmet prodaje:
Predmet prodaje so zemljišča s parc. št.
463/1, 452/1 in 456/3 vse k.o. Borovnica.
Zemljišče s parc. št. 463/1 – stanovanjska stavba v izmeri 242 m2, dvorišče v izmeri 1.013 m2 in pot v izmeri 694 m2 je vpisano
v zk. vl. št. 2772 k.o. Borovnica.
Zemljišče s parc. št. 452/1 – travnik v izmeri 768 m2 in pot v izmeri 114 m2 je vpisano
v zk. vl. št. 1906 k.o. Borovnica.
Zemljišče s parc. št. 456/3 – travnik v izmeri 119 m2 in pot v izmeri 17 m2 je vpisano
v zk. vl. št. 1982 k.o. Borovnica.
Nepremičnine se nahajajo v središču Borovnice, v neposredni bližini se nahaja blokovno naselje Gradišnikove ulice. Objekt, ki
se nahaja na parc. št. 463/1 k.o. Borovnica
je bivši samski dom, ki pa se že nekaj let ne
uporablja več.
Območje, kjer se predmetna zemljišča
nahajajo je namenjeno za kolektivno stanovanjsko-blokovno gradnjo.
Poti, ki potekajo po parc. št. 463/1, 452/1
in 456/3 vse k.o. Borovnica uporabljajo stanovalci blokovnega naselja Gradišnikove
ulice in tudi drugi občani.
II. Prodajni pogoji:
1. Zemljišča se bodo prodala za ceno
najmanj 79,000.000 SIT. V kupoprodajni pogodbi se bo za potrebe sosednjih in drugih
nepremičnin ustanovila služnostna pravica
hoje in vožnje z vsemi prevoznimi sredstvi
preko poti, ki potekajo po nepremičninah,
opisanih v prvi točki tega razpisa.
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2. Kot ponudniki lahko sodelujejo ﬁzične
osebe s slovenskim državljanstvom ter pravne osebe, registrirane na območju Republike Slovenije.
3. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno.
4. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe
z vplačilom varščine v višini 10% od postavljene najnižje prodajne cene (7,900.000
SIT) na transakcijski račun občine Borovnica št. 01205-0100001112, sklic na št.
463/1-452/1-456/3.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetne nepremičnine.
Drugim ponudnikom bo varščina brez
obresti vrnjena v roku 8 dni od izdaje sklepa
o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Ponudnikom, ki bodo poslali nepopolne
ali nepravočasne ponudbe, bo varščina brez
obresti vrnjena v roku 8 dni od odpiranja
ponudb.
5. 20% DDV, stroške sestave pogodbe in
vknjižbe v zemljiško knjigo plača kupec.
6. Če izbrani ponudnik v dogovorjenem
roku ne bo podpisal kupoprodajne pogodbe,
bo varščino obdržal prodajalec.
7. Kupec lahko prevzame nepremičnine
v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine
po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev.
8. Plačilo kupnine v enkratnem znesku v
roku 20 dni po podpisu pogodbe.
9. Zainteresirani kupci lahko na sedežu
občine dvignejo brezplačno razpisno dokumentacijo, ki obsega mapno kopijo, lokacijsko informacijo in podrobno razdelitev kriterijev za izbiro najugodnejšega ponudnika.
III. Vsebina ponudbe
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik ﬁzična oseba,
– ﬁrmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za ﬁzične osebe, izpis iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni za pravne osebe
oziroma priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike,
– izvod idejne zasnove ureditve območja,
– navedbo nepremičnine, ponujeno
ceno, način in rok plačila,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudba v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba – parc. št.
452/1, 463/1 in 456/3 vse k.o. Borovnica«
naj ponudniki oddajo v sprejemni pisarni
Občine Borovnica ali pošljejo priporočeno
na naslov: Občina Borovnica, Paplerjeva ul.
22, Borovnica.
2. Za pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo prispele v roku 30 dni od dneva
te objave.
3. Nepopolne in prepozno prispele ponudbe ne bodo upoštevane.
4. Najugodnejši ponudnik bo izbran v
roku 30 dni po od izteka roka za zbiranje
ponudb.
5. Kriterija za izbiro najugodnejšega ponudnika sta:
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– višina ponujene cene (največ 80
točk),
– predložitev ustrezne idejne zasnove
(največ 20 točk).
O najugodnejšem ponudniku bo odločal
župan Občine Borovnica. Nejavno odpiranje
ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika opravi pristojna komisija in po
zaključku postopka predlaga županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
6. Z izbranim ponudnikom bo prodajalec
sklenil kupoprodajno pogodbo, in sicer v
roku 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
7. Ponudniki, ki bodo predložili popolne
ponudbe, bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Prodajalec si pridržuje pravico, da z nobenim od ponudnikov ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe.
Podrobni podatki glede nepremičnine in
možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 01/75-46-126, 75-48-333.
Občina Borovnica
Ob-26934/04
Na podlagi sklepa Občinskega sveta
občine Bled, sprejetega na nadaljevanju 7.
redne seje dne 1. oktobra 2003, župan Občine Bled objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
nezazidanega stavbnega zemljišča
1. Predmet prodaje je nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 290/83 k.o. Želeče
gozd 407 m2 in neplodno 833 m2 v skupni izmeri 1240 m2 za izhodiščno ceno 69.083,01
EUR v tolarski protivrednosti Banke Slovenije na dan plačila.
2. Ponudba mora vsebovati navedbo nepremičnine, ponujeno ceno za nepremičnino
najmanj v višini izhodiščne cene, podatke
o ponudniku (ime in priimek ﬁzične osebe
oziroma naziv pravne osebe, točen naslov),
davčno številko ponudnika, dokazilo o registraciji za pravno osebo in samostojnega
podjetnika, dokazilo o plačani varščini ter
številko računa za vračilo varščine.
3. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
dostavijo v zaprti ovojnici, do vključno srede,
3. 11. 2004 do 12. ure na naslov: Občina
Bled, Cesta Svobode 13, 4260 Bled, z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo nezazidanega stavbnega
zemljišča«. Ponudbe se zbirajo do konca
razpisnega roka. Odpiranje bo opravljeno
v sredo, 3. 11. 2004 ob 12. uri v prostorih
Občine Bled.
4. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
5. Ponudnik mora pred oddajo ponudbe
plačati varščino, kot garancijo za resnost ponudbe, v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, na enotni zakladniški račun Občine
Bled, št. 01203-0100007903. Neuspelemu
ponudniku bo varščina vrnjena z dnem dokončnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika, uspelemu ponudniku pa se všteje v
ceno kupnine. Če uspeli ponudnik ne sklene
pogodbe, se varščina ne vrne.
6. Rok za plačilo kupnine: 8 dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe.
7. Davek od prometa nepremičnin plača
prodajalka, vse druge dajatve in stroške,
vključno z ureditvijo zemljiškoknjižnega vpisa pa nosi kupec.
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8. Pravice in obveznosti med prodajalcem in kupcem se skladno s pogoji razpisa
podrobneje uredijo s kupoprodajno pogodbo, ki bo sklenjena najkasneje v roku 30 dni
od dneva dokončnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
9. Dodatne informacije o razpisu: Maksimiljan Osvald, tel. 04/575-01-20, s katerim
se lahko dogovorijo tudi o terminu ogleda
nepremičnine, prav tako pa lahko pridobijo
lokacijsko informacijo o možnih posegih.
10. Prispele ponudbe bo obravnavala
komisija za odtujitev in oddajo nepremičnin,
ter o izboru obvestila vse ponudnike. V primeru da nobena od prispelih ponudb ne bo
primerna, si Občina Bled pridržuje pravico,
da ne izbere nobenega ponudnika.
Občina Bled
Št. 45-04
Ob-26837/04
1. Naročnik: Tehnološki park Ljubljana
d.o.o., Teslova 30, 1000 Ljubljana in Zbornica za arhitekturo in prostor, Vegova 8,
1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, lahko tudi številka telefaksa, elektronski naslov, telefonska številka in podobno): Tehnološki park Ljubljana d.o.o., Teslova 30, 1000 Ljubljana, Iztok Lesjak, tel.
041/694-401, iztok.lesjak@tp-lj.si.
3. Opis projekta: Javni, anonimni, enostopenjski, projektni natečaj za idejno rešitev funkcionalnih enot F1, F2, F3, F4 in F13
in F14 Tehnološkega parka Ljubljana Brdo.
4. Število udeležencev: 5.
5. Število tujih državljanov: ni.
6. Zmagovalec ali zmagovalci natečaja:
1. nagrado v znesku 1,800.000 SIT prejme natečajni elaborat št. 3 – šifra 34152
Avtorji:
– arhitektura: Boštjan Kolenc, univ. dipl.
inž. arh., IZS A-0364;
– konstrukcije: Darko Derling, univ. dipl.
inž. grad., IZS G-0611:
– elektro, strojne in telekomunik. instalacije: IMP Projektivni biro d.d.;
– pooblaščeni zastopnik avtorjev: Boštjan Kolenc, univ.dipl.inž.arh., IZS A-0364;
– sodelavci:
– Tone Kišek, gr. teh.,
– Sabina Kišek Rakovec, univ. dipl.
inž. arh.;
– izvedenec: Robert Pangršič, gr. teh.
Zvišano 2. nagrado v znesku 1,500.000
SIT prejme natečajni elaborat št. 2 – šifra
17876
Avtorji:
– arhitektura:
– Mika Cimolini, univ. dipl. inž. arh.,
MA BIA,
– Igor Kebel, univ. dipl. inž. arh., MA
BIA,
– Tomaž Maechtig, univ. dipl. inž.
arh.,
– Urša Vrhunc, univ. dipl. inž. arh.,
MARCH.II;
– krajinska arhitektura:
– Damjan Černe, univ. dipl. inž. kraj.,
– Andreja Zapušek, univ. dipl. inž.
kraj.;
– pooblaščeni zastopnik avtorjev: Tomaž
Maechtig, univ. dipl. inž. arh.
Sodelavci:
– arhitektura:
– Uršula Lavrenčič, univ. dipl. inž. arh.,
IMM DAE,
– Tea Fink, abs. arh.,
– Janez Vrhunc, abs.arh.;
– analiza svetlobe: Marija Mandalaki MA
BIA;

– strojne instalacije: Mitja Drašler, univ.
dipl. inž. str. (biro ES);
– elektro instalacije in telekomunikacije:
Viktor Drašler, univ. dipl. inž. elek.(biro ES);
– konstrukcije: Edvard Štok, univ. dipl.
inž. grad.;
– izvedenci: investicijska ocena: Dušan
Markič, univ. dipl. inž. grad.(Inco Invest).
Zvišani odkup v znesku 700.000 SIT prejme natečajni elaborat št. 5 – šifra 30038
Avtorji:
– Oﬁs arhitekti d.o.o.;
– Rok Oman, univ. dipl. inž. arh., March
(AA);
– Špela Videčnik, univ.dipl.inž.arh.,
March (AA);
– Nejc Batistič, abs. arh.;
– Martina Lipicer, abs. arh.;
– Špela Uršič, abs. arh.;
Izvedenci:
– gradbene konstrukcije: ELEA d.o.o.
Angelo Žigon, univ. dipl. inž. grad.
– elektro inštalacije: Biro ES d.o.o., Tomaž Grobiša, univ. dipl. inž. elek.;
– strojne inštalacije: Biro ES d.o.o. Marjan Kuhelj, univ. dipl. inž. str.
1. Navedba nagrad, kjer je mogoče: skupaj 3,000.000 SIT bruto.
2. Morebitne druge informacije o natečaju: razstava natečajnih del bo v prostorih
Zgodovinskega atrija Mestne hiše, Mestni trg 1, Ljubljana v trajanju od 13. 10. do
26. 10. 2004. Otvoritev razstave bo v sredo,
13. 10. 2004 ob 12. uri.
3. Datum in številka objave javnega razpisa natečaja: 7. 6. 2004.
Tehnološki park Ljubljana d.o.o.

Javne dražbe
Št. 113/04
Ob-26657/04
Na podlagi sklepa 11. redne seje Občinskega sveta Občine Radenci z dne
27. 1. 2004, Zakona o javnih ﬁnancah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in
40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
Občina Radenci objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje so:
A) – zemljišče s parc. št. 372/1: travnik v
izmeri 337 m2 in njiva v izmeri 138 m2,
– zemljišče s parc. št. 372/4: njiva v izmeri 310 m2,
– zemljišče s parc. št. 372/7: travnik v
izmeri 331 m2,
– zemljišče s parc. št. 372/9 z nepremičninami: stanovanjska stavba v izmeri
151 m2,
– gospodarsko poslopje v izmeri 21 m2 in
dvorišče v izmeri 401 m2.
Vse pripisane vl. št. 95 k.o. Šratovci.
Na navedenih nepremičninah ima predkupno pravico sedanji najemnik stanovanjske hiše.
Stanovanjska hiša je zasedena. Predmet prodaje je celota po načelu »videno
kupljeno«.
B) Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti
nepremičnin je predmetne nepremičnine
ovrednotil na 11,827.806 SIT. V ceni ni zajet 20% DDV.
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Izklicna cena je 11,827.806 SIT.
2. Pogoji javne dražbe
Javna dražba bo ustna. Dražbo vodi
predsednik komisije za izvedbo prodaje (v
nadaljevanju: voditelj dražbe).
Znesek vsakega višanja na dražbi je po
100.000 SIT.
Vsak dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe varščino v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun Občine Radenci
št. 01300-0100012753, odprt pri Banki Slovenije, s sklicno številko 00 46502-05.
Dražitelj mora pred začetkom dražbe
predložiti dokazilo o plačilu varščine.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in ﬁzične osebe. Pred začetkom javne dražbe morajo pravne osebe, ki so registrirane
v Republiki Sloveniji, prodajalcu predložiti
ustrezno dokazilo o registraciji, ki ne sme
biti starejše od 30 dni. Fizične osebe morajo priložiti fotokopijo osebnega dokumenta.
Pooblaščenci pravnih in ﬁzičnih oseb morajo
na javni dražbi predložiti notarsko overjeno
pooblastilo.
Tuja pravna ali ﬁzična oseba mora v primeru vzajemnosti, zaradi vpisa v zemljiško
knjigo, predložiti enolično identiﬁkacijsko
številko oziroma EMŠO.
Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore proti
dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
Morebitne ugovore reši voditelj dražbe.
Uspelemu dražitelju se plačana varščina
všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi
niso uspeli, se varščina brez obresti vrne v
osmih dneh po končani javni dražbi.
3. Pravila javne dražbe: javna dražba se
bo izvajala v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03).
4. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila v prostorih Krajevne skupnosti
Radenci (»Prekmurski dom«), Zdraviliško
naselje 6, 9252 Radenci, v ponedeljek dne
25. oktobra 2004 ob 9. uri.
5. Sklenitev pogodbe: uspeli dražitelj
mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v mesecu dni po zaključku javne
dražbe. Kupec mora poravnati prvi del kupnine v znesku 5 mio SIT v 8 dneh po podpisu pogodbe, drugi del pa najkasneje do
20. decembra 2004. Če dražitelj po svoji
krivdi ne izpolni obveznosti iz prejšnjega
stavka, se šteje, da je odstopil od nakupa,
varščina pa zapade prodajalcu.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi
vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina
izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo
podan zemljiškoknjižni predlog.
6. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati kupnino in 20% DDV Občini Radenci.
Kupec se obveže plačati tudi stroške v zvezi
s pripravo in overitvijo pogodbe (notarski zapis), izvedbo pogodbe v zemljiški knjigi ter
morebitne druge stroške v zvezi z izvedbo
pogodbe.
7. Ustavitev postopka
Komisija za izvedbo prodaje lahko do
sklenitve pogodbe postopek javne dražbe
ustavi.
Ogled nepremičnin je možen na kraju samem. Dodatne informacije lahko dobite vsak
dan od 8. ure do 12. ure na tel. 02/566-96-17
ali na tel. 051/314-475.
Občina Radenci
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Ob-26785/04
Na podlagi sklepa stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Krškem, opr. št. St 6/
98-224 z dne 29. 7. 2004, stečajni upravitelj
stečajnega dolžnika Prevoz Brežice, d.d., v
stečaju, Milavčeva 42, Brežice, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin stečajnega
dolžnika Prevoz Brežice, d.d., v stečaju,
Milavčeva 42, Brežice
I. Predmet prodaje so zemljišča in objekti
na teh zemljiščih:
1. objekt nekdanjih tehničnih pregledov,
poslovna stavba – uprava, stare delavnice,
mizarska delavnica, kovačnica in lakirnica,
avtomehanična delavnica, skladiščno – servisna hala in vratarnica, ki stojijo na parc. št.
663/8 travnik 766 m2, vpisana v vl. št. 256
k.o. Črnc, 664/1 dvorišče 1650 m2, stavba
340 m2, parc. št. 664/3 dvorišče 753 m2, vpisani v vl. št. 149 k.o. Črnc, parc. št. 665/2
dvorišče 2947 m2, poslovna stavba 355 m2,
poslovna stavba 309 m2, poslovna stavba
203 m2, poslovna stavba 159 m2, gospodarsko poslopje 29 m2, vpisana v vl. št. 219 k.o.
Črnc, parc. št. 666/7 dvorišče 1671 m2, stavba 148 m2, stavba 21 m2, vpisana v vl. št.
256 k.o. Črnc, parc. št. 665/3 stavba 280 m2,
dvorišče 263 m2, parc. št. 663/9 zelenica
2323 m2, vpisani v vl. št. 381 k.o. Črnc, po
izklicni ceni 304,004.082 SIT. Varščina znaša 10% izklicne cene.
Nepremičnine bodo naprodaj na javni
dražbi, ki bo v petek, dne 27. 10. 2004 ob
14. uri, na Okrožnem sodišču v Krškem,
CKŽ 12, Krško, v razpravni dvorani št. V/II.
II. Pogoji prodaje na javni dražbi
1. Nepremičnine pod tč. I/1 so na prodaj
v kompletu in po načelu »videno – kupljeno«.
2. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije ter ﬁzične osebe, ki so državljani Republike Slovenije, s tem, da predložijo potrdilo o državljanstvu ter dokazilo o
plačilu varščine. Kupci ne morejo biti ﬁzične
osebe, določene v 153. členu ZPPSL.
3. Pooblaščenci pravnih in ﬁzičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, ﬁzična oseba pa se izkaže z osebnim dokumentom. Zakoniti zastopnik pravne osebe se izkaže z izpiskom iz sodnega
registra.
4. Pred javno dražbo mora vsak ponudnik plačati varščino v višini 10% izklicne
cene in jo nakazati na transakcijski račun
stečajnega dolžnika št.: 02373-0051158409
pri NLB d.d., s pripisom namena nakazila
»plačilo varščine za javno dražbo«.
5. S plačilom varščine vsak ponudnik,
tudi edini, sprejme obveznost, da pristopi
k dražbi. V primeru odstopa ponudnika od
javne dražbe, že vplačana varščina zapade
v korist stečajne mase.
6. Plačana varščina se bo kupcu vštela
v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, pa bo vrnjena v 8 dneh, po končani
javni dražbi brez obresti.
7. Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora
skleniti prodajno pogodbo najpozneje v 15
dneh po končani javni dražbi. Rok za plačilo
kupnine je 3 mesece od podpisa pogodbe.
Kupec je v 15 dneh po podpisu pogodbe
dolžan predložiti brezpogojno nepreklicno
garancijo slovenske banke na prvi poziv za
zagotovitev zavarovanja plačila kupnine z
veljavnostjo še 30 dni po izteku roka za
plačilo kupnine. Če je v pogodbi dogovorjen
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rok plačila do 15 dni, zavarovanje plačila
kupnine ni potrebno.
8. Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe
stečajnemu upravitelju predložiti javno listino pristojnega organa, s katero dokazuje ali
potrjuje, da ne obstajajo dejstva in okoliščine iz 153. člena ZPPSL ali predložiti izjavo,
z overjenimi podpisi pri notarju, s katero pod
materialno in kazensko odgovornostjo izjavi,
da ne obstajajo dejstva in okoliščine iz 153.
člena ZPPSL.
9. Davek na promet nepremičnin in druge dajatve ter stroške v zvezi s prenosom
lastništva na ime kupca plača kupec. Kupljene stvari bodo kupcu izročene v last in
posest po plačilu celotne kupnine.
10. Ogled nepremičnin in cenilnih mnenj
je mogoč po objavi tega oglasa vsak delovni dan po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem Dušanom Dornikom na tel.
07/49-03-640.
Prevoz Brežice d.d. v stečaju
stečajni upravitelj Dušan Dornik
Št. 012-1/04
Ob-26929/04
Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2,
Škofja Loka, na podlagi 39. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) in na podlagi 86. sklepa s 4. seje Občinskega sveta
občine Škofja Loka, z dne 29. 5. 2003, ter
346. sklepa z 19. seje Občinskega sveta
občine Škofja Loka, z dne 4. 10. 2001, objavlja
drugo javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Predmeti javne dražbe so:
A) nepremičnina – poslovni prostor – Lokal 1 v pritličju objekta Spodnji trg 9/a v
Škofji Loki, katerega koristna površina je
30,80 m2, s pripadajočim stavbnim in funkcionalnim zemljiščem na parc. št. 211/1, pripisani v zemljiškoknjižni vložek 116 k.o. Škofja
Loka, brez bremen,
B) nepremičnina – poslovni prostor – Lokal 3 v pritličju objekta Spodnji trg 9/a v
Škofji Loki, katerega koristna površina je
17 m2, s pripadajočim stavbnim in funkcionalnim zemljiščem na parc. št. 211/1, pripisani v zemljiškoknjižni vložek 116 k.o. Škofja
Loka, brez bremen,
C) nepremičnina – poslovni prostor – Lokal 4 v pritličju objekta Spodnji trg 9/a v
Škofji Loki, katerega koristna površina je
13 m2, s pripadajočim stavbnim in funkcionalnim zemljiščem na parc. št. 211/1, pripisani v zemljiškoknjižni vložek 116 k.o. Škofja
Loka, brez bremen,
D) nepremičnina – poslovni prostor v mezaninu in v kleti, katerega koristna površina
je 83,05 m2, v »Poslovni hiši« na naslovu
Kapucinski trg 7 v Škofji Loki, s pripadajočim stavbnim in funkcionalnim zemljiščem
na parc. št. 1104, pripisane v zemljiškoknjižni vložek E – 1 k.o. Škofja Loka, brez
bremen.
Vse nepremičnine so vknjižene v zemljiški knjigi pri Okrajnem sodišču v Škofji
Loki.
2. Javna dražba je razpisana na podlagi 86. sklepa s 4. seje Občinskega sveta
občine Škofja Loka, z dne 29. 5. 2003, ter
346. sklepa z 19. seje Občinskega sveta občine Škofja Loka, z dne 4. 10. 2001, zaradi
prodaje nepremičnin, navedenih v 1. točki.
Organizator javne dražbe bo z uspelimi dražitelji (kupci) sklenil prodajno pogodbo.
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3. Izklicna cena za predmet dražbe je:
A) za nepremičnino pod točko A) »poslovni prostor – Lokal 1 v pritličju objekta
Spodnji trg 9/a« znaša 9,691.607 SIT,
B) za nepremičnino pod točko B) »poslovni prostor – Lokal 2 v pritličju objekta
Spodnji trg 9/a« znaša 5,349.264 SIT,
C) za nepremičnino pod točko C) »poslovni prostor – Lokal 3 v pritličju objekta
Spodnji trg 9/a« znaša 4,090.613 SIT,
D) Za nepremičnino pod točko D) »poslovni prostor v mezaninu in kleti Poslovne
stavbe Kapucinski trg 7« znaša 21,326.315
SIT.
Izklicna cena se lahko viša za najmanj
50.000 SIT.
Uspeli dražitelj nosi tudi vse stroške postopka, stroške sestave pogodbe in overitev
podpisa in je tudi plačnik taks in davka na
promet nepremičnin. Zemljiškoknjižna ureditev je strošek in skrb uspelega dražitelja
– kupca.
Predmeti javne dražbe so naprodaj kot
posamezne nepremičnine. Dražba bo potekala za vsak predmet posebej. Nepremičnine se prodajo v stanju kakršne so, po načelu
»videno – kupljeno«.
Nepremičnine pod A), B) in C) se prodajajo s souporabo sanitarij v I. nadstropju
objekta na Spodnjem trgu 9a.
Nepremičnina pod D) se prodaja s souporabo skupnih delov in pripadajočim stavbnim in funkcionalnim zemljiščem na parceli
št. 1104, vložek št. E – 1, k.o. Škofja Loka.
4. Z uspelim dražiteljem bo prodajalec
sklenil pogodbo najkasneje v 30 dneh po
zaključku dražbe. Celotna kupnina mora biti
plačana v roku 8 dni po podpisu pogodbe.
5. Nepremičnino kupec prejme v last in
posest po plačilu celotne kupnine.
6. Javna dražba bo v sredo, dne 27. 10.
2004, ob 15. uri v veliki sejni dvorani, II. nadstropje na Poljanski cesti 2, Škofja Loka.
7. Dražitelji so dolžni vplačati varščino v
višini 10% od izklicne cene za vsak posamezen predmet dražbe. Varščina mora biti
vplačana najmanj dva dni pred pričetkom
dražbe na podračun Občine Škofja Loka
št. 01322-0100007116, ki se vodi pri UJP
Kranj, sklic za nepremičnine pod točko A),
B) in C) 18 76228-7200005- 46606103, s
pripisom »javna dražba za predmet __ (vpisati: A), B) ali C))«, sklic za nepremičnino
pod točko D) 18 76228-7200005- 46605704,
s pripisom »javna dražba za predmet D)«.
Udeleženci dražbe morajo plačilo kavcije
pred pričetkom dražbe dokazati s predložitvijo potrdila o plačilu.
Varščina bo uspelemu dražitelju brezobrestno vračunana v kupnino, drugim pa
bo brez obresti vrnjena v roku najkasneje
osmih dni po končani dražbi.
8. Če uspeli dražitelj odstopi od podpisa
pogodbe oziroma odstopi od podpisane pogodbe pred plačilom celotne kupnine, se
varščina ne vrne in jo prodajalec obdrži kot
skesnino. Če kupec ne plača celotne kupnine v pogodbeno določenem roku, je od
dneva zamude dolžan plačati zakonite zamudne obresti.
9. Na javni dražbi lahko sodelujejo ﬁzične in pravne osebe. Dražitelji, ki so ﬁzične
osebe, morajo pred pričetkom javne dražbe
predložiti dokazilo, da so državljani Republike Slovenije, dražitelji, ki so pravne osebe pa morajo pred pričetkom javne dražbe
predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ni
starejši od enega meseca ali overjeno kopijo in pooblastilo oziroma dokazilo o zastopanju.
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10. V primeru, da se dražbe udeležita
dva ali več dražiteljev in nihče ne draži, se
šteje, da so odstopili od dražbe. V tem primeru se varščina zadrži kot skesnina vseh
dražiteljev.
11. Dražba je uspešna tudi, če varščino
pravočasno vplača in se dražbe udeleži le
en kupec. V tem primeru se šteje, da kupec
– dražitelj soglaša z nakupom po izklicni
ceni.
12. Vsa ostala določila, pomembna za
ureditev odnosov med prodajalcem in uspelim dražiteljem (kupcem) se dogovorijo in
sklenejo v kupoprodajni pogodbi.
13. Razpis o javni dražbi se objavi v časopisu Gorenjski glas, spletni strani Občine
Škofja Loka in na oglasni deski v prostorih
Občinske uprave občine Škofja Loka, Mestni trg 15.
14. Informacije o javni dražbi in o predmetu javne dražbe je možno dobiti in se dogovoriti za ogled dne 20. 10. 2004 med 13.
in 16. uro na naslovu Mestni trg 15, Škofja
Loka, soba št. 7, po predhodnem dogovoru
na tel. 04/51-12-309.
Občina Škofja Loka

Razpisi delovnih
mest
Št. 701-5/2004-8-10001

Ob-26930/04

Popravek
V objavi javnega natečaja Tržnega inšpektorata Republike Slovenije za zasedbo
uradniških delovnih mest višjih svetovalcev
dne 1. 10. 2004 se popravi pogoj: univerzitetna izobrazba pravne smeri in se pravilno
glasi: najmanj visoka strokovna izobrazba pravne smeri, prav tako pa se doda
besedilo: Predpisane delovne izkušnje se
skrajšajo za tretjino v primeru, da kandidat/ka ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma
magisterijem.
Zaradi objave popravka se rok za prijavo
podaljša za 8 dni in začne teči z naslednjim
dnem po objavi.
Tržni inšpektorat Republike Slovenije
Su 01063/2004-152
Ob-26655/04
Okrajno sodišče v Piranu, Urad predsednice, Tartinijev trg 1, 6330 Piran, objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto:
višji pravosodni svetovalec/višja pravosodna svetovalka (strokovni(a) sodelavec(ka));
– eno prosto delovno mesto za nedoločen čas.
Delovno razmerje bomo sklenili s polnim
delovnim časom, 40 ur na teden ter s poskusno dobo v trajanju treh mesecev.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno
sodišče v Piranu, Tartinijev trg 1, 6330 Piran.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravijo v nazivu višji pravosodni svetovalec
III, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj dve leti delovnih izkušenj.

Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome pravne fakultete,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov: Okrajno sodišče v
Piranu, Urad predsednice (za javni natečaj),
Tartinijev trg 1, 6330 Piran. Elektronski naslov
za prijavo je: mira.perger@sodisce.si.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega
sodišča v Kopru, tel. 05/66-83-356.
Okrajno sodišče v Piranu
Su 11/2004
Ob-26656/04
Na podlagi šestega odstavka 57. člena in
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 56/02 in 2/04) objavljamo javni natečaj za dve prosti delovni mesti
višjih pravosodnih svetovalcev III.
1. Organ, v katerem bo javni uslužbenec opravljal delo: Višje sodišče v Ljubljani,
kazenski oddelek (1 mesto) in gospodarski
oddelek (1 mesto).
2. Kraj opravljanja dela: Slovenska 41,
Ljubljana.
3. Navedba delovnega mesta: strokovni
sodelavec.
4. Naziv, v katerem se bo opravljalo delo:
višji pravosodni svetovalec III.
5. Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas – 12 mesecev (3-mesečno poskusno delo).
6. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– državljanstvo RS;
– 2 leti delovne dobe;
– univerzitetna izobrazba pravne smeri
(VII. stopnja);
– opravljen pravniški državni izpit;
– znanje dela z računalnikom;
– aktivno znanje enega svetovnega jezika.
7. Potrebna dokazila:
– fotokopija potrdila o državljanstvu RS;
– fotokopija diplome;
– fotokopija potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu;
– potrdilo o ocenah študija in pravniškega državnega izpita (fotokopiji);
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– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niste bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
6 mesecev (izda ga Ministrstvo za pravosodje);
– potrdilo, da niste v kazenskem postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izda
ga krajevno pristojno sodišče).
8. Kratek opis dela:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli
pravosodni funkcionar, priprava strokovne
podlage za sprejem odločitve, priprava odločitve, priprava obrazložitve odločitve, poročanje na sejah senata;
– spremljanje in proučevanje prakse tujih
sodišč ter tuje strokovne literature;
– izvrševanje zadev uprave organa;
– vodenje in koordiniranje dela osebja
organa;
– priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in navodil
organa;
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju, in materialnimi
predpisi;
– sprejem odločitev in priprava strokovnih podlag za najpomembnejše odločitve na
področju delovanja organa;
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij;
– druge naloge, določene s področnimi
predpisi;
– opravljanje drugih strokovnih del po
odredbi predstojnika pravosodnega organa.
9. Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev je
potrebno poslati v roku 8 dni od te objave in
na oglasni deski Višjega sodišča v Ljubljani,
prijave se oddajo v kadrovski službi Višjega
sodišča v Ljubljani; o izbiri bodo kandidati
obveščeni v 8 dneh.
10. Oseba za dodatne informacije Maja
Herič, vodja kadrovske službe na Višjem
sodišču v Ljubljani.
11. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Višje sodišče v Ljubljani

– znanje strojepisja,
– delovne izkušnje: najmanj 3 leta in 8
mesecev,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v
skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02):
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
(potrdilo izda pristojno sodišče).
5. Dokazila, ki jih morajo predložiti kandidati k prijavi:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o opravljenem izpitu
iz poznavanja določil Sodnega reda,
– fotokopija potrdila o opravljenem izpitu
iz upravnega postopka,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazila o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanju in
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku.
Na uradniško delovno mesto lahko kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega izpita iz Sodnega reda in upravnega
postopka, pod pogojem, da bodo v primeru
izbora na delovno mesto navedena izpita
opravili najkasneje v letu dni od imenovanja
v naziv.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku osmih dni po objavi na naslov: Okrožno sodišče v Mariboru, Urad predsednika,
Sodna ulica 14, 2503 Maribor, z oznako
»javni natečaj«.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel.
02/23-47-323.
Okrožno sodišče v Mariboru

Su 010601/04-22
Ob-26660/04
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list
RS, št. 56/02 in 110/02) Okrožno sodišče
v Mariboru objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto
pravosodni sodelavec.
1. Kraj opravljanja dela: Okrožno sodišče
v Mariboru, Sodna ul. 14, 2503 Maribor.
2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.
3. Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih:
– pravosodni sodelavec I,
– pravosodni sodelavec II,
– pravosodni sodelavec III.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu pravosodni sodelavec III.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– srednja ali srednja strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– strokovni upravni izpit,
– izpit iz Sodnega reda,

Ob-26682/04
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, Ljubljana, v skladu s 56. in z 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 56/02, 110/02 in 2-70/04) objavlja
javni natečaj za prosta uradniška delovna
mesta:
1. Svetovalec(ka) v Direktoratu za
šport – št. 122-149/2004.
Delovno mesto Svetovalec(ka) je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivu Svetovalec(ka) I, Svetovalec(ka) II in
Svetovalec(ka) III. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu Svetovalec(ka) III.
Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati(ke) za zasedbo delovnega
mesta, so:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
2. Svetovalec(ka) v Finančni službi
– št. 122-153/2004.
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Delovno mesto Svetovalec(ka) je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivu Svetovalec(ka) I, Svetovalec(ka) II in
Svetovalec(ka) III. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu Svetovalec(ka) III.
Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati(ke) za zasedbo delovnega
mesta, so:
– univerzitetna izobrazba ekonomske
smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– višja raven znanja angleškega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati(ke) z delovnimi izkušnjami na ﬁnančnem
področju in s poznavanjem problematike delovnega področja Finančne službe.
3. Svetovalec(ka) v Sektorju za visoko
šolstvo – št. 122-152/2004.
Delovno mesto Svetovalec(ka) je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivu Svetovalec(ka) I, Svetovalec(ka) II in
Svetovalec(ka) III. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu Svetovalec(ka) III.
Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati(ke) za zasedbo delovnega
mesta, so:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati(ke), ki poznajo problematiko delovnega
področja Sektorja za visoko šolstvo.
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 omenjeni izpit opravile najkasneje v
roku enega leta od imenovanja v naziv. Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo kandidati(ke) izpolnjevati še splošne pogoje, ki
so določeni s predpisi s področja delovnega
prava in pogoje, ki jih določa drugi odstavek
88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati(ke) predložiti
naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo potrdila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (če ga kandidat(ka) ima),
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (za
delovni mesti pod zap. št. 1 in 3),
– fotokopijo potrdila o znanju angleškega
jezika (za delovno mesto pod zap. št. 2)
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba, in
– pisno izjavo v kateri kandidat(ka) izjavlja:
– da ni bil(a) pravnomočno obsojen(a)
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil(a)
obsojen(a) na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Za objavljena delovna mesta bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas
s polnim delovnim časom. Izbrani(a) kandidat(ka) bo opravljal(a) delo v poslovnih
prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in
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šport, Trg OF 13, Ljubljana oziroma v drugih
uradnik prostorih, kjer organ opravlja svoje
naloge.
Kandidati(ke) naj pošljejo pisne prijave
z življenjepisom (z opisom dosedanjih delovnih izkušenj) in z dokazili o izpolnjevanju pogojev do vključno 15. 10. 2004, na
naslov: Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, Ljubljana, s pripisom »za
javni natečaj Svetovalec(ka) – št….«. Vloge, ki ne bodo popolne in pravočasne, ne
bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidate
bomo o izbiri pisno obvestili v roku 8 dni po
opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11 ure, na
tel. 01/478-46-94, Matej Špenko.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 101-02-1/2004
Ob-26683/04
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 56/02) Občina Krško, Cesta krških
žrtev 14, 8270 Krško, objavlja javni natečaj
za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo strokovnega upravnega izpita, na področju otroškega varstva.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– višja strokovna šola, program poslovni
sekretar;
– aktivno obvladovanje 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;
– vozniški izpit B kategorije.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee;
– fotokopijo vozniškega dovoljenja.
Potrdili iz tretje in četrte alinee prejšnjega
odstavka, ob prijavi lahko nadomesti izjava
kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v
kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja, navedenega v tretji alinei prejšnjega
odstavka. Potrdili bo izbrani kandidat moral predložiti pred sklenitvijo delovnega razmerja.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev na naslov: Občina
Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, v
zaprti ovojnici, z označbo »Javni natečaj pripravnika – ne odpiraj«, in sicer v roku 8 dni
od dneva objave javnega natečaja v Urad-
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nem listu RS oziroma od objave pri Zavodu
za zaposlovanje Republike Slovenije.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Izbirni postopek se opravi s
kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje. Kandidati
bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni
po izbiri. O izbiri bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas 8 mesecev, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat se bo
usposabljal na sedežu Občine Krško, Cesta
krških žrtev 14, 8270 Krško.
O izvedbi javnega natečaja daje
informacije
Tatjana
Koštomaj,
tel.
07/49-81-331.
Občina Krško
Ob-26684/04
Na podlagi 56. člena prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list RS, št. 56/02 in 110/02), objavljamo javni
natečaj za zaposlitev
– pripravnika/co za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave.
Pogoji:
– univerzitetni/a
diplomirani/a
pravnik/ca,
– znanje vsaj enega svetovnega jezika,
– poznavanje računalniških programov v
okolju Windows.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidat/ke izpolnjevati še pogoje (nekaznovanost, državljanstvo), določene v 88. členu
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02 in 110/02).
Delovno razmerje se sklepa za določen
čas 10 mesecev, delo se bo opravljalo s
polnim delovnim časom na sedežu Državne
revizijske komisije.
Kandidate/ke vabimo da pošljejo pisne
prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
in kratkim življenjepisom v osmih dneh od
dneva objave, na naslov: Državna revizijska
komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska 54, Ljubljana.
O izbiri bo izdana pravna odločba, ki bo
vročena izbranemu/ni kandidatu/ki, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso
bili izbrani.
Za dodatne informacije lahko pokličete
po tel. 234-28-34 (Janja Kuralt Radi).
Državna revizijska komisija za revizijo
postopkov oddaje javnih naročil
Št. 1795/2004
Ob-26685/04
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka 109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT in
2/04 – ZDSS), direktor Urada Vlade RS za
informiranje objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave na
Uradu Vlade RS za informiranje – Sektor
za odnose z domačimi mediji.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo družboslovne smeri;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;

– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– obvladati znanje enega tujega jezika
na osnovni ravni;
– komunikacijske veščine.
Kandidat mora prijavi z življenjepisom
priložiti fotokopijo diplome o uspešno končanem univerzitetnem študiju ali pridobljeni
visoki strokovni izobrazbi, dokazila o znanju
tujega jezika (znanje jezika na osnovnem nivoju kandidat izkaže s predložitvijo dokazila
o znanju jezika na srednješolskem nivoju),
fotokopijo osebne izkaznice, potnega lista
ali potrdila o državljanstvu RS, podpisano
pisno izjavo kandidata, da ni bil kaznovan
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev in podpisano
pisno izjavo kandidata o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi
prej omenjenega kaznivega dejanja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo na naslov:
Urad Vlade RS za informiranje, p.p. 632,
1001 Ljubljana ali oddajo osebno na Tržaški
21 v Ljubljani.
Rok za vlaganje prijav je osem dni od
dneva objave javnega natečaja v Uradnem
listu RS oziroma od dne objave pri Zavodu
za zaposlovanje RS. Prijave oddajte v zaprtih ovojnicah z napisom »za javni natečaj za
delovno mesto pripravnika v SODM« Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v
roku 30 dni od dne objave v Uradnem listu
RS oziroma od dne objave pri Zavodu za
zaposlovanje RS.
Izbrani kandidat bo prejel upravno odločbo o izboru, ostali kandidati pa bodo prejeli
sklep o tem, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izboru bo z
izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas opravljanja pripravništva s polnim delovnim časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
bo dajal vodja Službe za splošne zadeve
Mirko Fabčič, tel. 01/478-26-31.
Urad Vlade Republike Slovenije
za informiranje
Su 20/2004-14(01)
Ob-26687/04
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v
Ljubljani, Ljubljana, Tavčarjeva 9 objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto:
pravosodni sodelavec (vodja vpisnika);
4 prosta delovna mesta za nedoločen
čas in 1 prosto delovno mesto za določen
čas do 18. 9. 2005.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu pravosodni sodelavec II
in pravosodni sodelavec I.
Pogoji:
– srednja (V) izobrazba družboslovne ali
administrativne smeri,
– opravljen strokovni upravni izpit in izpit
iz sodnega reda,
– najmanj 3 leta in 8 mesecev delovnih
izkušenj.
Posebni pogoji:
– aktivno znanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Na delovno mesto lahko kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega
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upravnega izpita in izpita iz sodnega reda,
pod pogojem, da bodo v primeru izbora na
delovno mesto navedena izpita opravili najkasneje v letu dni od imenovanja v naziv.
Delovno razmerje bomo sklenili s polnim
delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno
sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo spričevala,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče
v Ljubljani, kadrovska služba (javni natečaj),
Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/20-05-900.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Št. 742-01-2/04-0515
Ob-26695/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike
mednarodnih sodišč (Uradni list RS, št.
64/01 in 59/02):
– 2 mesti članov Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu.
Razpisni pogoji:
– diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje
za izvolitev na sodniško mesto vrhovnega
sodnika po določbah zakona, ki ureja sodniško službo ali pogoje za izvolitev za sodnika
ustavnega sodišča,
– največji moralni ugled, nepristranskost
in neoporečnost,
– strokovno uveljavljenost na področju
mednarodnega prava,
– aktivno znanje jezika ali vsaj enega
od jezikov, ki se pri sodišču uporabljajo kot
uradni jezik (angleški ali francoski).
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3. Prijave je potrebno vložiti v 15 dneh po objavi. K prijavi mora biti
priložen tudi opis strokovne dejavnosti po
zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma
znanstvenem naslovu.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 112-21/2004/1-0023048 Ob-26697/04
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 pro-
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stega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 22/04), objavlja prosto delovno
mesto:
višji referent v direktoratu za ceste
(šifra delovnega mesta 65).
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.
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:
– višja strokovna izobrazba družboslovne ali druge ustrezne smeri;
– 6 mesecev delovnih izkušenj;
– znanje dela z računalnikom;
– strokovni upravni izpit.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
strokovnega upravnega izpita, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
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 strokovnem upravnem izpitu;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili navedeni v peti in šesti alinei
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 upravne
smeri, s poznavanjem zakonodaje s področja javnih naročil, s poznavanjem predpisov
s področja javnih cest 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.
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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
112-21/2004/1-0023048«. 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 tega javnega natečaja. 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
Su 010602/2004
Ob-26698/04
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v
Idriji, 5280 Idrija, Mestni trg, objavlja javni
natečaj za prosto delovno mesto
pravosodno(ega) sodelavko(ca) za
nedoločen čas s polnim delovnim časom
40 ur tedensko.
Opis del in nalog:
– sodelovanje pri vodenju enostavnejših
postopkov in izdajanje odločb iz pristojnosti
pravosodnega organa,
– vodenje enostavnejših predpisanih in
potrebnih evidenc in priprava informacij, statističnih in drugih poročil ter obvestil,
– vodenje postopkov in izdajanje odločb
v zadevah zemljiške knjige,
– delo s strankami,
– odprava sodnih pisanj,
– opravljanje drugih strokovnih del po
odredbi predsednika sodišča in sodnika, ki
je z letnim razporedom določen za to delo.
Uradnik opravlja dela na naslednjih uradniških nazivih:
– pravosodni sodelavec iii,
– pravosodni sodelavec ii,
– pravosodni sodelavec I.
Zahtevani pogoji:
– najmanj srednja strokovna izobrazba
(V. stopnja izobrazbe),
– 3 leta in 8 mesecev delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– opravljen strokovni upravni izpit in izpit
iz sodnega reda,
– izpolnjevanje pogoja nekaznovanosti
in dejstva, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– Slovensko državljanstvo.
Kandidati/kandidatke morajo prijavi predložiti sledeča dokazila:
– fotokopijo spričevala zaključnega letnika,
– potrdilo o delovnih izkušnjah,
– fotokopijo osebnega dokumenta,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ga izda Okrajno sodišče.
Prijave z dokazili naj kandidati/kandidate
pošljejo v Urad predsednice Okrajnega sodišča v Idriji, Mestni trg 1, 5280 Idrija, in sicer v 8 dneh od objave javnega natečaja.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo
o izbiri obveščeni pisno v roku 8 dni po
opravljenem izbirnem postopku. Za dodatne informacije lahko pokličete na tel.
05/33-51-676.
Okrajno sodišče v Idriji
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Št. 187/2004
Ob-26700/04
Računsko sodišče Republike Slovenije
razpisuje v skladu s 14. členom Zakona o
računskem sodišču (Ur. l. RS, št. 11/01, v
nadaljevanju: ZRacS-1) dve prosti mesti
vrhovnih državnih revizorjev.
Za vrhovnega državnega revizorja je
lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje
pogoje:
1. je državljan Republike Slovenije;
2. ima ustrezna strokovna znanja, in sicer:
– znanstveni naslov in ustrezne izkušnje ali
– univerzitetno izobrazbo in naziv preizkušeni državni revizor po ZRacS-1 oziroma naziv pooblaščeni revizor po Zakonu o
revidiranju (Ur. l. RS, št. 11/01);
3. obvlada vsaj en svetovni jezik.
Vrhovni državni revizor je funkcionar računskega sodišča. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo devetih let.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni
v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljubljana, s pripisom »za
razpis VDR«.
Računsko sodišče Republike Slovenije
Št. 122-123/2004-315
Ob-26735/04
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 56/02, 110/02-ZDT in 2/04-ZDSS),
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v
Oddelku za gospodarske javne službe in
gospodarske zadeve.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo univerzitetni diplomirani
pravniki;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– obvladovati morajo osnove računalniških orodij, ki se uporabljajo v občinski
upravi.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
– fotokopije dokazil, o izpolnjevanju pogojev glede obvladovanja računalniških orodij.
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Izbrani kandidat bo delo opravljal kot
pripravnik za določen čas 10 mesecev v
prostorih občinske uprave Občine Brežice,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice, s pripisom »Javni
natečaj pripravnik – ne odpiraj«, in sicer v
roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu
RS oziroma od objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati bodo
o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30
dni po zaključenem izbirnem postopku. O izbiri bo izdana upravna odločba, ki bo vročena
izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa
bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim
delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Ingrid Molan, tel.
07/49-91-545.
Občina Brežice
Št. 121-13/2004
Ob-26740/04
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja prosto
delovno mesto
tajnika občine.
Delovno mesto tajnika občine je uradniško delovno mesto na položaju z mandatno
dobo petih let. Javni uslužbenec bo naloge
izvrševal v nazivu podsekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj univerzitetna oziroma visoka
strokovna izobrazba z magisterijem oziroma
specializacijo pravne, organizacijske oziroma strokovne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Delovne naloge:
– vodenje občinske uprave,
– odločanje v upravnih postopkih na prvi
stopnji,
– usklajevanje dela v občinski upravi,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnih nalog.
Kandidati morajo k prijavi predložiti:
– dokazilo o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice in druga dokazila o delovnih izkušnjah,
– potrdila o opravljenih izpitih,
– dokazilo o državljanstvu,
– dokazilo, da ni bil obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– dokazilo, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev.
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti v roku enega leta od imenovanja
v naziv.
Delovno razmerje bomo s kandidatom
sklenili za določen čas – pet let, s polnim
delovnim časom.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave v roku osmih dni od objave, pri čemer
začne rok za prijavo teči z dnem objave na
naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, s pripisom »Javni natečaj za tajnika občine – ne
odpiraj«.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.

Za dodatne informacije lahko pokličete
na tel št. 01/89-63-428 (Suzana Kukovica).
Občina Šmartno pri Litiji
Št. 1795/2004
Ob-26784/04
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 56/02, 110/02-ZDT in 2/04-ZDSS),
direktor Urada Vlade RS za informiranje objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave na
Uradu Vlade RS za informiranje – Sektor
za odnose z domačimi mediji.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo družboslovne smeri,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradnih 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,
– obvladati znanje enega tujega jezika
na osnovni ravni,
– komunikacijske veščine.
Kandidat mora prijavi z življenjepisom
priložiti fotokopijo diplome o uspešno končanem univerezitetnem študiju ali pridobljeni visoki strokovni izobrazbi, dokazila
o znanju tujega jezika (znanje jezika na
osnovnem nivoju kandidat izkaže s predložitvijo dokazila o znanju jezika na srednješolskem nivoju), fotokopijo osebne izkaznice, potnega lista ali potrdila o državljanstvu
RS, podpisano pisno izjavo kandidata, da
ni bil kaznovan zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev in podpisano pisno izjavo kandidata o tem, da zoper kandidata ni sprožen
kazenski postopek zaradi prej omenjenega
kaznivega dejanja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo na naslov:
Urad Vlade RS za informiranje, p.p. 632,
1001 Ljubljana ali oddajo osebno na Tržaški
21 v Ljubljani.
Rok za vlaganje prijav je osem dni od
dneva objave javnega natečaja v Uradnem
listu RS, oziroma od dne objave pri Zavodu
za zaposlovanje RS. Prijave oddajte v zaprtih ovojnicah z napisom »za javni natečaj
za delovno mesto pripravnika v SODM«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje
v roku 30 dni od dne objave v Uradnem listu
RS, oziroma od dne objave pri Zavodu za
zaposlovanje RS.
Izbrani kandidat bo prejel upravno odločbo o izboru, ostali kandidati pa bodo prejeli
sklep o tem, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izboru bo z
izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas opravljanja pripravništva s polnim delovnim časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
bo dajal vodja Službe za splošne zadeve
Mirko Fabčič, tel. 01/478-26-31.
Urad Vlade Republike Slovenije
za informiranje

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Ob-26827/04
Na podlagi 56. in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02)
župan Občine Gornja Radgona objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
svetovalca za cestno dejavnost.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih
svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo gradbene smeri,
– imeti morajo najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv,
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave ali ga opraviti v 6 mesecih po
sklenitvi delovnega razmerja,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno zaporno kazen v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
– poznati morajo računalniške programe
v okolju Windows (Word, Excel).
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (v primeru da ima kandidat opravljen izpit),
– 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.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev na naslov: Občina
Gornja Radgona, Partizanska 13, Gornja
Radgona, s pripisom »Prijava na javni natečaj«, in sicer v osmih dneh od dneva te
objave oziroma od objave pri Zavodu za
zaposlovanje RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva objave
v Uradnem listu RS oziroma od dneva objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike
Slovenije. O izbiri bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Delovno razmerje za prosto delovno mesto bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom.
Informacije v zvezi z javnim natečajem
dobite pri direktorici Občinske uprave Občine Gornja Radgona, Darinki Bodanec, tel.
564-38-04.
Občina Gornja Radgona
Št. 212-24/2004
Ob-26844/04
Republika Slovenija, Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000
Ljubljana, objavlja javni natečaj za zaposlitev
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pripravnika/ce za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave, v Sektorju za splošno metodologijo
in standarde, v Oddelku za vzorčenje in
anketno metodologijo.
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 izobrazba – matematika.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
morajo kandidati/-ke priložiti prijavi za zasedbo delovnega mesta:
– življenjepis;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– dokazila o morebitnih posebnih znanjih
in sposobnostih;
– pisno izjavo kandidata/-ke, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– 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 izboru sklenili pogodbo
o zaposlitvi za določen čas, in sicer za čas
10 mesecev, s polnim delovnim časom. Pravice in obveznosti se bodo določile glede
na uradniško delovno mesto svetovalec, ki
se lahko opravlja uradniških nazivih svetovalec/ka II in svetovalec/-ka I.
Delo bo opravljal/-a v Sektorju za splošno metodologijo in standarde, v Oddelku za
vzorčenje in anketno metodologijo.
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: 212-24/2004.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov/tk presojala na podlagi dokazil, priloženih k prijavi, na podlagi
razgovora s kandidati/-kami ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega/tkinega znanja, kolikor bo to potrebno.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/-tke:
– s boljšim poznavanjem osnov statistične teorije,
– z boljšim poznavanjem programskih
paketov za statistično obdelavo podatkov
– z višjo stopnjo znanja angleškega jezika.
Kandidate/-tke bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
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Dodatne informacije lahko dobite
pri Rudiju Seljaku, na telefonski številki
01/24-15-110 ali po elektronski pošti rudi.
seljak@gov.si.
Statistični urad
Republike Slovenije
Št. 110-16/03-15
Ob-26878/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Upravna enota Ljubljana javni natečaj za
uradniška delovna mesta:
1. Referenta v Oddelku za javni red
v Sektorju za upravne notranje zadeve,
na katerem se delo lahko opravlja v nazivih
referent III, II ali I.
Pogoji: najmanj srednja strokovna izobrazba upravno administrativne, ekonomske
ali splošne smeri, 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj, strokovni upravni izpit, strokovni izpit iz upravnega postopka, trimesečno poskusno delo.
2. Pripravnika za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave
v Sektorju za upravne notranje zadeve
Pogoji: univerzitetna ali visoka strokovna
izobrazba pravne, upravne ali družboslovne
smeri.
3. Pripravnika za usposabljanje za
opravo strokovnega upravnega izpita v
Sektorju za upravne notranje zadeve (2
delovni mesti)
Pogoji: srednja strokovna izobrazba
upravno administrativne, ekonomske ali
splošne smeri.
Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava, ter pogoje določene v Zakonu o javnih
uslužbencih:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– da oseba ni 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 kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Pisni vlogi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidati za delovno mesto referenta
morajo vlogi priložiti še:
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu (v kolikor ga imajo, sicer
bo moral izbrani kandidat izpit opraviti v
roku enega leta po sklenitvi delovnega razmerja),
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom za delovno mesto referenta sklenjeno za nedoločen čas in s polnim delovnim
časom, za delovna mesta pripravnikov pa
za določen čas, za čas usposabljanja (1
leto oziroma 8 mesecev) in s polnim delovnim časom.
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Delo se opravlja na lokaciji Adamič Lundrovo nabrežje 2 v Ljubljani.
Dodatne informacije lahko dobite na tel.
01/306-30-74 in 01/306-31-81.
Vsi izrazi, ki so v javnem natečaju zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Pisne vloge z dokazili posredujte v roku
8 dni na naslov: Upravna enota Ljubljana,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana. Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh po opravljeni izbiri.
Upravna enota Ljubljana
Št. 580/04
Ob-26879/04
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02-ZDT-B in
2/04-ZDSS-1) ministrica objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega
mesta
višji referent II – vodja glavne pisarne,
ki se lahko opravlja v nazivu višji referent II. in I.
Delovno razmerje za prosto delovno mesto bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim
delom.
Kratek opis delovnih nalog:
– vodenje glavne pisarne in organiziranje
dela v njej;
– usmerjanje dela in nadzor nad izvajanjem nalog NOE ter priprava analiz in ocen
opravljenega dela;
– pomoč pri dodeljevanju zadev in njihovih dokumentov v nadaljnjo presojo za
razvrstitev v delo;
– skrb za izvajanje predpisov na področju pisarniškega poslovanja;
– pomoč pri organiziranju pisarniškega
poslovanja za ministrstvo in v sodelovanju
z organi v sestavi;
– pripravljanje predloga klasiﬁkacijskega
in signirnega načrta.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področje delovnega prava morajo kandidati oziroma kandidatke izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj višjo strokovno
izobrazbo upravne, organizacijsko – poslovne ali upravno – pravne smeri;
– imeti morajo najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj;
– imeti morajo izkušnje s področja vodenja pisarniškega poslovanja,
– obvladati morajo Lotus Notes program;
– imeti morajo opravljen strokovni upravni izpit;
– imeti morajo osnovno znanje enega
tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Prednost bodo imeli kandidati oziroma
kandidatke s sposobnostjo organiziranja.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati oziroma kandidatke priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopija potrdila o opravljenem Lotus
Notes tečaju;
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– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu;
– fotokopija dokazila o osnovnem znanju
tujega jezika;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Potrdili o nekaznovanju in nesproženem
kazenskem postopku lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili Ministrstva
za pravosodje in krajevno pristojnega sodišča bo izbrani kandidat moral predložiti pred
sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Osnovno znanje tujega jezika pa se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju
pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), z dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru srednješolskega
oziroma gimnazijskega programa.
Kandidat oziroma kandidatka, ki nima
ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v
enem letu od imenovanja.
Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo
delo opravljal-a na delovnem mestu višjega
referenta in sicer dela in naloge višjega referenta II v prostorih Ministrstva za kulturo,
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
Kandidati oziroma kandidatke pošljejo
pisne prijave z dokazili na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000
Ljubljana, z obvezno oznako na ovojnici:
»Prijava na razpis – vodja glavne pisarne« ali na elektronski naslov ministrstva:
gp.mk@gov.si, v roku 15 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma od objave pri Zavodu za zaposlovanje
Republike Slovenije oziroma od objave na
spletni strani Ministrstva za kulturo. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dneva objave v Uradnem
listu Republike Slovenije oziroma od objave
pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. 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 oziroma kandidatko
sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna oseba Vesna
Ulčar, zaposlena v Ministrstvu za kulturo,
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, tel. št.
01/369-59-34.
Ministrstvo za kulturo
Št. 581/04
Ob-26880/04
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT-B
in 2/04 – ZDSS-1) ministrica objavlja javni
natečaj za zasedbo uradniškega delovnega
mesta

višje/ga svetovalca/ke III v Pravni
službi, ki se lahko opravlja v nazivu višji
svetovalec III, II in I.
Delovno razmerje za prosto delovno mesto bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom.
Kratek opis delovnih nalog:
– vodenje in odločanje v upravnih postopkih na prvi stopnji in na drugi stopnji;
– sporočanje sprememb v zvezi z državnim programom RS za prevzem pravnega
reda Evropske Unije;
– spremljanje, analiza in priprava mnenj
s področja predpisov EU in koordinacija zadev pri harmonizaciji predpisov s pravnim
redom EU in sodelovanje v postopku notiﬁkacije predpisov;
– vnos podatkov v Register predpisov
Slovenije in Register institucij s področja
pristojnosti ministrstva;
– koordinacija strokovne in terminološke
redakcije prevodov aktov Evropske skupnosti za delovno področje, ki ga pokriva
ministrstvo;
– sodelovanje pri pripravi zastopanja ministrstva v sodnih sporih, priprava osnutkov
tožb in pobud Državnega pravobranilstva
RS za uvedbo ustreznih sodnih postopkov;
– izvedba izvrševanja pravnomočnih
sodb z delovnega področja ministrstva.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati oziroma kandidatke izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko izobrazbo,
pravne ali upravno – pravne smeri;
– imeti morajo najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave);
– imeti morajo strokovni izpit iz upravnega postopka;
– imeti morajo višje znanje enega tujega
jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati s
poznavanjem delovanja institucij EU in pravnega reda EU s področja dela ministrstva.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati oziroma kandidatke priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu (državnem izpitu iz javne
uprave);
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– fotokopija dokazila o višjem znanju tujega jezika;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
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Potrdili o nekaznovanju in nesproženem
kazenskem postopku lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili Ministrstva
za pravosodje in krajevno pristojnega sodišča bo izbrani kandidat moral predložiti pred
sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Višje znanje tujega jezika se izkazuje s
certiﬁkatom o aktivnem znanju jezika ali z
dokazilom, da se je šolal ali delal v tujini oziroma z dokazilom o opravljenem tečaju tujega jezika na najmanj IV. stopnji, z dokazilom
o opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru
programa do- ali podiplomskega študija.
Kandidat oziroma kandidatka, ki nima
ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v
enem letu od imenovanja.
Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo
delo opravljal-a na delovnem mestu višje/ga
svetovalca/ke, in sicer dela in naloge višje/ga svetovalca/ke III v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000
Ljubljana.
Kandidati oziroma kandidatke pošljejo
pisne prijave z dokazili na naslov: Ministrstvo
za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, z obvezno oznako na ovojnici: »Prijava
na razpis – višji svetovalec III DM 25« ali na
elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.
si, v roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu Republike Slovenije oziroma od objave
pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije oziroma od objave na internetni strani
Ministrstva za kulturo. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni
od dneva objave v Uradnem listu Republike
Slovenije oziroma od objave pri Zavodu za
zaposlovanje Republike Slovenije oziroma
od objave na internetni strani Ministrstva za
kulturo. O izbiri uradnika bo izdana upravna
odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep,
da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom in štirimesečnim poskusnim delom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna oseba Vesna Ulčar,
zaposlena v Ministrstvu za kulturo, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana, tel. 01/369-59-34.
Ministrstvo za kulturo
Ob-26887/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Ministrstvo
za ﬁnance, Davčna uprava RS, objavlja javni natečaj za zasedbo prostih uradniških
delovnih mest v Davčni upravi RS:
na Davčnem uradu Novo mesto
1. višji referent v referatu za davčno
knjigovodstvo.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih višji referent III, višji referent II ali višji
referent I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 6 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
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– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
na Davčnem uradu Ljubljana, Izpostava
Ljubljana Vič Rudnik
2. davčni kontrolor v referatu za kontrolo, odmero in obračun davkov in drugih dajatev.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih višji kontrolor III, višji kontrolor II ali
višji kontrolor I.
Pogoji za opravljanje dela:
– višja strokovna izobrazba ekonomske,
upravne ali druge ustrezne smeri,
– 2 leti delovnih izkušenj za najnižji naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
na Davčnem uradu Ljubljana, izpostava
Ljubljana Šiška
3. referent za administrativno izterjavo v referatu za davčno knjigovodstvo
in izterjavo.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih referent IV, referent III ali referent II.
Pogoji za opravljanje dela:
– srednja izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 6 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
na Davčnem uradu Maribor, izpostava
Maribor
4. referent za davčno kontrolo v referatu za kontrolo, odmero in obračun
davkov in drugih dajatev.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih referent IV, referent III ali referent II.
Pogoji za opravljanje dela:
– srednja izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 6 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kandidat, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
Strokovni izpit iz upravnega postopka
mora kandidat opraviti pred pridobitvijo pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem
postopku.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
ter drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Z izbranim javnim uslužbencem bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in
poln delovni čas s predvidenim 2-mesečnim
poskusnim delom.
Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti:
– potrdilo o izobrazbi in
– kopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje
delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite v 8
dneh od objave na naslov, kjer se bodo navedena delovna mesta tudi opravljala:
– pod št. 1: DURS, DU Novo mesto,
Kandijska c. 21, 8000 Novo mesto,
– pod št. 2: DURS, DU LJ, izpostava
Ljubljana Vič Rudnik, Trg mladinskih delovnih brigad 14, 1000 Ljubljana,
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– pod št. 3: DURS, DU LJ, izpostava
Ljubljana Šiška, Trg prekomorskih brigad 1,
1000 Ljubljana,
– pod št. 4: DURS, DU MB, izpostava
Maribor, Cafova ul. 7, 2000 Maribor.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja se lahko obrnete na naslednje
osebe na davčnih uradih:
– pod št. 1: Marko Fabjančič, tel.
07/371-96-90,
– pod št. 2 in 3: Marjana Obermajer, tel.
01/47-44-285,
– pod št. 4: Helena Falež, tel.
02/235-20-02.
Davčna uprava RS
Št. 111-110/04-0515
Ob-26890/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 14/03)
a) 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani,
– 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici.
II. na podlagi 19. člena v zvezi s petim
odstavkom 13. člena Zakona o državnem
tožilstvu (Ur. l. RS, št. 14/03):
a) 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju,
– 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani,
– 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
okrožnega državnega tožilca, določene v
prvem odstavku 15. člena zakona o državnem tožilstvu.
K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
pomočnika državnega tožilca, določene v
četrtem odstavku 15. člena zakona o državnem tožilstvu.
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. 111-111/04-0515
Ob-26891/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01, 67/02, 2/04 in 71/04):
a) 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Celju.
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.
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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. 111-109/04-0515
Ob-26892/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 258. f člena Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 35/97,
87/97, 31/00, 33/00 in 24/01):
a) 1 prosto mesto sodnika za prekrške
pri Sodniku za prekrške Piran.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev za sodnika za prekrške
iz 258.d člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških in pogoje za
izvolitev za sodnika za prekrške določene v
drugem odstavku 258.e člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških.
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-26914/04
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, objavlja javni natečaj za naslednji
prosti delovni mesti:
1. vodja službe (Služba za notranjo
revizijo).
Pogoji:
– zahtevana izobrazba: univerzitetna
ekonomske ali pravne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit,
– izpit za državnega notranjega revizorja.
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Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu
notranji/a revizor/ka – podsekretar/ka. Delo
na delovnem mestu se lahko opravlja v nazivih notranji/a revizor/ka – podsekretar/ka in
v nazivu notranji/a revizor/ka – sekretar/ka.
Izbrani/a javni/a uslužbenec/ka bo sklenil/a delovno razmerje za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in šestmesečnim
poskusnim delom. Delo bo opravljal/a na
sedežu Ministrstva za zdravje, Štefanova
5, Ljubljana.
2. vodja projektne enote (Projektna
enota za center za informatiko v zdravstvu).
Pogoji:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem
ekonomske smeri,
– najmanj 11 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu
sekretar/ka.
Izbrani/a javni/a uslužbenec/ka bo sklenil/a delovno razmerje za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in šestmesečnim
poskusnim delom. Delo bo opravljal/a na
sedežu Ministrstva za zdravje, Štefanova
5, Ljubljana.
ter javno objavo za naslednje delovno
mesto:
3. višji/a svetovalec/ka (Sektor za ekonomiko javnega zdravstva).
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Izbrani/a javni/a uslužbenec/ka bo sklenil/a
delovno razmerje za določen čas, in sicer do
vrnitve javne uslužbenke na delovno mesto iz
tujine. Delo bo opravljal/a na sedežu Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.

Dokazila, ki jih kandidat/ka mora predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma opravljenem
ustreznem priznanem strokovnem izpitu (če
ga kandidat/ka ima), in sicer za prijavo na delovno mesto pod zaporedno številko 1 in 2,
– dokazilo o opravljenem izpitu za državnega notranjega revizorja za delovno mesto
pod zaporedno številko 1.
Kandidat/ka mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je državljan/ka Republike Slovenije ter da ni bil/a
pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev.
Kandidat/ka, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
v roku enega leta od imenovanja v naziv.
Poleg navedenih mora kandidat/ka izpolnjevati še splošne pogoje, določene z Zakonom o javnih uslužbencih.
Kandidate vabimo, da pisne prijave, v
zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta, s kratkim
življenjepisom in zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev za delovno mesto pod
zaporedno številko 1 in 2 pošljejo v 15 dneh
po objavi, za delovno mesto pod zaporedno
številko 3 pa pošljejo v 8 dneh po objavi na
naslov: Ministrstvo za zdravje, Sekretariat,
Štefanova 5, Ljubljana oziroma na elektronski naslov: ministrstvo.zdravje@gov.si. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Dodatne informacije dobite po tel.
478-60-26. Kandidate bomo o izboru obvestili v 8 dneh po odločitvi.
Ministrstvo za zdravje

Druge objave
Ob-26881/04
Agencija RS za regionalni razvoj objavlja
rezultate razpisa sklenjene pogodbe
o dotacijah v mesecu septembru 2004
Finančni vir: Project Preparation Facility II (PPF II) Grant Scheme, pod okriljem programa Phare, področja Ekonomske in socialne kohezije (ESC).
1. Pogodbe sklenjene po razpisu št. SI2002/000-600.01, objavljenem dne 30. 4. 2004
Koristnik:
Ime in lokacija

Center za interdisciplinarne
raziskave in študije
Univerze v Mariboru
– CIMRS
Krekova 2
2000 Maribor
A.L.P. Peca d.o.o.
Center 25
2393 Črna na Koroškem

Naziv projekta

Lokacija projekta

TRIO ERE – Trajnostno
sodelovanje med ekonomijo,
raziskavami&razvojem ter
izobraževalnimi institucijami

Slovenija: Podravska,
Savinjska, Obalno
–Kraška
Finska

Razvoj tehnologij širokega
spektra kot ključni dejavnik
za vpliv na konkurenčnost
Koroške, Gorenjske in
Podravske regije
IRP Inštitut za raziskovanje Priprava dokumentacije
podjetništva
za načrtovane aktivnosti
Gosposvetska c. 84
neodvisnega univerzitetnega
2000 Maribor
inkubatorja Tovarna podjemov

Slovenija: Koroška,
Gorenjska, Podravska,
Avstrija
Slovenija: Podravska
Avstrija

Trajanje
projekta
(mesecev)

Znesek
dotacije (EUR)

% celotne
vrednosti
projekta

8

118.418,91

93,75

8

124.249,69

86,48

8

86.816,19

93,75
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Koristnik:
Ime in lokacija

Naziv projekta

Terme Maribor d.d.
Ulica heroja Šlandra 10
2000 Maribor
Občina Postojna
Ljubljanska c. 4
6230 Postojna

Št.

Lokacija projekta

Lep pogled s Pohorja
– priprave za rekonstrukcijo
hotela Belle vue
Priprava projektne in
investicijske dokumentacije
za izgradnjo komunalne
in prometne infrastrukture
poslovno obrtne cone Veliki
Otok, za podjetniški inkubator
Veliki Otok ter podlage
(študija izvedljivosti) in za
razširitev poslovne cone Veliki
Otok
Regionalna razvojna
Študija izvedljivosti
agencija Notranjsko-kraške mreže poslovnih con v
regije
Notranjsko-Kraški regiji ter
Kolodvorska 5
priprava dokumentacije za
6257 Pivka
regijski svetovalno podjetniški
inkubator v Pivki
Štajerski tehnološki park
ŠTP: TECH – Park
d.o.o.
prihodnosti (usklajen razvoj
Pesnica pri Mariboru 20 a
ŠTP v drugem desetletju)
2211 Pesnica pri Mariboru
Posoški razvojni center
Študija izvedljivosti za
Trg svobode 4
poslovne cone v Goriški
5222 Kobarid
statistični regiji

Podravska

Občina Radovljica
Gorenjska cesta 19
4240 Radovljica

Razvoj turističnih področij
Šobec in Preddvor na
Gorenjskem

Gorenjska

Regionalna razvojna
agencija Mura
Lendavska 5a
9000 Murska Sobota
Regionalna razvojna
agencija Celje
Cesta v Trnovlje 7
3000 Celje
Občina Trebnje
Goliev trg 5
8210 Trebnje

Razvojni center za tekstilno in Pomurska
oblačilno panogo

Občina Rogaška Slatina
Izletniška ul. 2
3250 Rogaška Slatina
SGP Kograd IGEM
Dravograd d.d.
Selovec 83
2373 Šentjanž pri
Dravogradu
Ekonomski inštitut Maribor,
Sklad za razvoj človeških
virov
Razlagova ulica 22
2000 Maribor
Racio Social, Zavod
za razvoj socialnih in
zaposlitvenih programov
Kersnikova 19
3000 Celje
HALO-EDIL ING, GIZ
za razvoj podjetništva in
turizma
Pristava 21 a
2282 Cirkulane
Zveza ljudskih univerz
Slovenije
Pod ježami 8 1000
Ljubljana

108-109 / 8. 10. 2004 /

Stran

6853

Trajanje
projekta
(mesecev)

Znesek
dotacije (EUR)

% celotne
vrednosti
projekta

7

100.000,00

42,74

8

89.668,00

93,75

8

125.000,00

85,75

8

98.855,00

90,00

8

90.291,00

93,75

8

83.700,00

88,67

8

67.614,00

93,00

8

122.760,00

93,00

8

122.924,08

93,75

8

125.000,00

85,99

8

97.475,00

87,50

8

124.999,69

93,75

8

99.975,93

93,75

8

73.242,66

93,75

8

86.243,00

93,75

Notranjsko-Kraška

Notranjsko -Kraška

Podravska

Slovenija: Goriška,
Italija

Technopolis Celje –
tehnološko mesto

Slovenija: Savinjska
Avstrija
Nemčija

Priprava projektne
dokumentacije za
industrijsko-poslovno cono
Trebnje

Jugovzhodna Slovenija

Vonarsko Jezero

Savinjska

Poslovna cona Radlje ob
Dravi

Koroška

Uvajanje socialnega
podjetniškega modela v treh
pilotnih regijah v Sloveniji
– študija izvedljivosti

Slovenija: Podravska,
Koroška, Gorenjska
Italija

Analitične podlage za model
razvoja človeških virov v
invalidskih podjetjih

Vse regije

Iskanje zaposlitvenih
možnosti na podeželju

Podravska, Pomurska,
Savinjska

Razvoj novih
samo-usmerjenih
izobraževalnih programov

Slovenia: Pomurska,
Podravska, Savinjska,
Gorenjska, NotranjskoKraška,
Obalno-Kraška
Italija

Stran

6854 /

Št.

108-109 / 8. 10. 2004

Koristnik:
Ime in lokacija

Naziv projekta

Regionalni center za razvoj Študija izvedljivosti za mrežo
Podvine 36
izobraževalnih centrov,
1410 Zagorje ob Savi
namenjenih brezposelnim
in prešežnim delavcem iz
sektorjev v prestrukturiranju:
(tekstilni, usnjarski, kovinski)
Priprava projekta za
A.L.P. Peca d.o.o.
Center 25
ustanovitev regijskega centra
2393 Črna na Koroškem
za razvoj človeških virov
Novi paradoks – Slovensko
društvo za kakovost
življenja
Vrhovci c. XVII/40
1000 Ljubljana
RRA Severne Primorske,
Regijska razvojna
agencija d.o.o. N. Gorica
Mednarodni prehod 4
5290 Šempeter pri Gorici
Razvojna agencija Sotla
Aškerčev trg 24
3240 Šmarje pri Jelšah

Študija izvedljivosti za
ustanovitev socialnih podjetij
ABC
Ustrezni človeški viri – pot do
inovativne regije
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Lokacija projekta

Zasavska,
Spodnjeposavska,
Pomurska, Podravska,
Gorenjska
Slovenija: Koroška,
Podravska, Savinjska,
Avstrijska. Koroška
Avstrija
Osredjeslovenska,
Severnoprimorska,
Savinjska
Slovenija: Goriška,
Obalno-Kraška,
Notranjsko-Kraška
Italija

Priprav raziskave za
Savinjska
pospeševanje gospodarskega
razvoja v Kozjanski regiji

Trajanje
projekta
(mesecev)

Znesek
dotacije (EUR)

% celotne
vrednosti
projekta

8

120.664,70

93,75

8

98.051,12

90,00

8

65.182,50

93,75

8

122.206,10

92,98

8

81.662,43

93,75

Agencija RS za regionalni razvoj

Ob-26845/04
Grant Contracts Awarded During
September 2004
Financing Source: Project Preparation Facility II (PPF II) Grant Scheme, under the programme Phare, sector Economic and Social
Cohesion (ESC).
1. Grants awarded under Call for Proposals SI2002/000-600.01 published on April 30th 2004
Beneﬁciary:
Name & Address

Center za interdisciplinarne
raziskave in študije
Univerze v Mariboru
– CIMRS
Krekova 2
2000 Maribor
A.L.P. Peca d.o.o.
Center 25
2393 Črna na Koroškem

Action title

Action location

TRIO ERE – Sustainable
Collaboration between
economy, R&D and
Educational Institutions

Slovenia: Podravska,
Savinjska, Obalno
–Kraška
Finland

Development of Broadband
Technologies as key factor
inﬂuencing competitiveness
of Koroška, Gorenjska and
Podravje Region
IRP Inštitut za raziskovanje Preparation of Documentation
for Planned Activities in
podjetništva
Gosposvetska c. 84
University spin-off Incubator
2000 Maribor
Tovarna podjemov
Terme Maribor d.d.
Belle view from Pohorje
Ulica heroja Šlandra 10
– Preparations for the
2000 Maribor
Reconstruction of hotel Belle
vue
Občina Postojna
Preparation of the project and
Ljubljanska c. 4
investment documentation
6230 Postojna
for the building of municipal
and trafﬁc infrastructure
in the business-craft
zone Veliki Otok, for the
entrepreneurial incubator
Veliki Otok and making
the groundwork (feasibility
studies) for the expansion of
the business-craft zone Veliki
Otok.

Slovenia: Koroška,
Gorenjska, Podravska,
Austria

Slovenia: Podravska
Austria

Action
duration
(Months)

Grant amount
(<EUR>)

Percentage of
total eligible
action costs (%)

8

118.418,91

93,75

8

124.249,69

86,48

8

86.816,19

93,75

7

100.000,00

42,74

8

89.668,00

93,75

Podravska

Notranjsko-Kraška
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Regionalna razvojna
agencija
Notranjsko-kraške regije
Kolodvorska 5
6257 Pivka

Štajerski tehnološki park
d.o.o.
Pesnica pri Mariboru 20 a
2211 Pesnica pri Mariboru
Posoški razvojni center
Trg svobode 4
5222 Kobarid
Občina Radovljica
Gorenjska cesta 19 4240
Radovljica
Regionalna razvojna
agencija Mura
Lendavska 5a
9000 Murska Sobota
Regionalna razvojna
agencija Celje
Cesta v Trnovlje 7
3000 Celje
Občina Trebnje
Goliev trg 5
8210 Trebnje
Občina Rogaška Slatina
Izletniška ul. 2
3250 Rogaška Slatina
SGP Kograd IGEM
Dravograd d.d.
Selovec 83
2373 Šentjanž pri
Dravogradu
Ekonomski inštitut Maribor,
Sklad za razvoj človeških
virov
Razlagova ulica 22
2000 Maribor
Racio Social,
Zavod za razvoj socialnih
in zaposlitvenih programov
Kersnikova 19
3000 Celje
HALO-EDIL ING,
GIZ za razvoj podjetništva
in turizma
Pristava 21 a
2282 Cirkulane
Zveza ljudskih univerz
Slovenije
Pod ježami 8
1000 Ljubljana

Št.

Feasibility Study of Network
Notranjsko -Kraška
of entrepreneurial zones in
Notranjsko-Kraška Region
with the preparation of
documentation for Regional
advisory enterprise incubator
in Pivka
ŠTP: TECH- Park of the future Podravska
(Coordinated development of
ŠTP in the second decade)
Feasibility Study of Business
Zones in Goriška Statistical
Region
Development of the tourist
areas of Šobec and Preddvor
in Gorenjska
Development centre of the
textile and clothing branch

Slovenia: Goriška,
Italy

Technopolis
Celje-Technological city

Slovenia: Savinjska
Austria Germany

Preparation of project
documentation for Industrial
Business Zone Trebnje
Vonarsko Lake

Jugovzhodna Slovenija

Business Zone Radlje ob
Dravi

Koroška

Introducing Social
Entrepreneurships model
in three pilot Regions in
Slovenia – Feasibility study

Slovenia: Podravska,
Koroška, Gorenjska
Italy

Gorenjska

108-109 / 8. 10. 2004 /

Stran

6855

8

125.000,00

85,75

8

98.855,00

90,00

8

90.291,00

93,75

8

83.700,00

88,67

8

67.614,00

93,00

8

122.760,00

93,00

8

122.924,08

93,75

8

125.000,00

85,99

8

97.475,00

87,50

8

124.999,69

93,75

8

99.975,93

93,75

8

73.242,66

93,75

8

86.243,00

93,75

8

120.664,70

93,75

8

98.051,12

90,00

Pomurska

Savinjska

Analytical bases for the
All regions
model of human resources
development in companies for
the disabled
Searching for employment
possibilities in rural areas

Podravska, Pomurska,
Savinjska

The development of new
self-directed learning
programs

Slovenia: Pomurska,
Podravska, Savinjska,
Gorenjska, NotranjskoKraška, Obalno-Kraška
Italy
Zasavska,
Spodnjeposavska,
Pomurska, Podravska,
Gorenjska

Regionalni center za razvoj Feasibility study for network
Podvine 36
of training centres aimed at
1410 Zagorje ob Savi
unemployed and redundant
workers from sectors in
restructuring (textiles,
leather working and metal
processing)
Project preparation for the
Slovenia: Koroška,
A.L.P. Peca d.o.o.
Center 25
establishment of the regional Podravska, Savinjska,
2393 Črna na Koroškem
human resource development Avstr. Koroška Austria
centre

Stran

6856 /

Št.

108-109 / 8. 10. 2004

Novi paradoks –
Slovensko društvo
za kakovost življenja
Vrhovci c. XVII/40
1000 Ljubljana
RRA Severne Primorske,
Regijska razvojna
agencija d.o.o. N. Gorica
Mednarodni prehod 4
5290 Šempeter pri Gorici
Razvojna agencija Sotla
Aškerčev trg 24
3240 Šmarje pri Jelšah
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Feasibility study for
establishment of Social
Enterprises ABC

Osredjeslovenska,
Severnoprimorska,
Savinjska

Adequate human
recourses-the way to
innovative region

Slovenia: Goriška,
Obalno-Kraška,
Notranjsko-Kraška
Italy

Preparation of research for
the acceleration of economic
development in the region of
Kozjansko

Savinjska

8

65.182,50

93,75

8

122.206,10

92,98

8

81.662,43

93,75

Agencija RS za regionalni razvoj

Št. 111-104/2004
Ob-26839/04
Na podlagi 71. člena Zakona o sodniški
službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01, 67/02, 2/04 in 71/04), Ministrstvo za
pravosodje objavlja
javni poziv
a) okrožnim sodnikom, k vložitvi prijav
za dodelitev dveh okrožnih sodnikov na
Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Okrožna sodnika bosta dodeljena na evidenčni oddelek. Predvideni čas dodelitve je
3 leta.
b) okrajnim sodnikom, k vložitvi prijav za
dodelitev enega okrajnega sodnika na Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Okrajni
sodnik bo dodeljen na civilni oddelek Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Predvideni čas dodelitve je 3 leta.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-26840/04
Na podlagi 6. člena Zakona o Filmskem
skladu RS – javni sklad, Sklepa o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije –
javnega sklada, Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije
– javnega sklada in 101. člena Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo
ter Pravilnika o izvedbi javnega razpisa in
javnega poziva, Filmski sklad Republike
Slovenije – javni sklad objavlja
javni poziv
za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje
razvoja projektov v letu 2004
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38/V, Ljubljana.
1. Predmet poziva:
– zbiranje predlogov za soﬁnanciranje
razvoja projektov v letu 2004.
2. Pogoji za sodelovanje v postopku javnega poziva.
2.1. Za sredstva Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (v nadaljevanju: Filmski sklad) se lahko potegujejo pravne osebe, ki so v Republiki
Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti s področja ﬁlmske in video dejavnosti
(producenti) ter ﬁzične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Za sredstva Filmskega sklada se lahko potegujejo

poleg oseb iz prejšnjega stavka te točke
tudi tuje pravne in ﬁzične osebe, če izpolnjujejo pogoj iz 20. člena Zakona o Filmskem skladu Republike Slovenije.
2.2. Za sredstva Sklada se lahko poteguje samo oseba, ki je že pridobila del sredstev za razvoj projekta, s katerim kandidira
na tem javnem pozivu, na razpisu programa
Evropske Unije Media Plus.
2.3. Predlagatelj, ki je z istim projektom
kandidiral ali kandidira za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji, se ne more
z istim projektom potegovati na tem pozivu
za sredstva Filmskega sklada.
3. Kriterij poziva
Kriterij za izbor razvoja projektov je praviloma:
– pridobljeni odstotek sredstev za prijavljeni projekt v okviru Media Plus, izračunan
glede na višino skupno razpoložljivih sredstev Media Plus, namenjenih za razvoj projektov.
4. Uporaba kriterija
Izbrane bodo vloge za razvoj projektov,
katerih predlagatelj bo izpolnjeval kriterij
poziva. Izbirna komisija bo ustreznost vlog
preverjala iz podatkov, ki bodo navedeni na
prijavnem listu in v obveznih prilogah.
5. Obvezne priloge:
– izpis iz sodnega registra ali registra
društev oziroma evidence ustanov, ki ne
sme biti starejši od šest mesecev, s katerim se dokazuje registracija prijavitelja
za opravljanje ﬁlmske in video dejavnosti;
v kolikor kandidira ﬁzična oseba je potrebno predložiti potrdilo o stalnem prebivališču,
– obvestilo o izboru na javnem natečaju
Media Plus ali sklenjena pogodba med prijaviteljem ter Media Plus, iz katerih je razvidna višina dodeljenih sredstev,
– izjava 1, v kolikor je/ni predlagatelj
kandidiral z istim projektom za proračunska sredstva drugega sklada s področja
avdiovizualnih medijev v Republiki Slovenije in kolikor sredstev je že prejel za realizacijo.
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev namenjena za javni poziv je skupaj
15,000.000 SIT.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2004.
8. Razpis se začne z objavo v Uradnem
listu RS.
9. Dokumentacija obsega:

– besedilo razpisa,
– prijavni list,
– izjavo št. 1.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v roku za oddajo vlog dvignejo na sedežu Filmskega sklada vsak dan od te objave
naprej, med 10. in 12. uro. Na zahtevo se
dokumentacija pošlje tudi po pošti, v tem
primeru Filmski sklad zaračuna stroške poštnine in stroške za razpisno dokumentacijo,
ki znašajo 1.500 SIT; če se razpisna dokumentacija prevzame na sedežu Filmskega
sklada, se zaračunajo stroški za razpisno
dokumentacijo v višini 1.500 SIT. Dokumentacija za vloge na poziv se lahko natisne tudi
s spletne strani Filmskega sklada
http://ﬁlm-sklad.si,
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, ki so določeni v
javnem pozivu. Vloga mora biti predložena
na naslov: Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38/5, 1000
Ljubljana.
Rok za predložitev vlog: 8. 11. 2004.
Vloga je pravočasna, če je najkasneje
dne 8. 11. 2004 oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z
oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – vloga za javni poziv 2004«. Na hrbtni strani
mora biti navedba predlagatelja: ﬁrma pravne osebe in njen naslov oziroma ime in
priimek ﬁzične osebe ter njen naslov.
Vloge, ki bodo prispele po datumu iz
prejšnjega odstavka, se bodo štele za prepozne. Filmski sklad bo iz nadaljnjega postopka
izločil vse prepozne in nepopolne vloge ter
vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
javnega poziva in dokumentacije za javni
poziv.
Upravičene osebe po tem pozivu so pravne in ﬁzične osebe, ki izpolnjujejo pogoj iz
točke 2.1. in 2.2. ter 2.3. javnega poziva.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva.
11. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovno presojo vlog, prispelih na javni poziv bo opravljala komisija, ki jo imenuje
direktor Filmskega sklada, in bo potekala po
vrstnem redu prispetja vlog. Filmski sklad bo
predlagatelja s posamično odločbo obvestil
o odločitvi.
12. Pristojni delavec za dajanje informacij in pojasnil: Iztok Polanc, tel.
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01/43-13-175, elektronska pošta: iztok.polanc@ﬁlm-sklad.si.
13. Vpogled v dokumentacijo
Zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
razpisno dokumentacijo na sedežu Filmskega sklada (Miklošičeva 38, Ljubljana).
Filmski sklad Republike Slovenije
javni sklad
Št. 2/04
Ob-26925/04
Na podlagi sklepa upravnega odbora
Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7.
2004 v zvezi s 67. členom statuta Odvetniške zbornice Slovenije objavljamo priloženo
obvestilo:
Odvetnik Jožef Majer iz Maribora preseli sedež odvetniške pisarne na naslov: Ulica
Vita Kraigherja 5/V, 2000 Maribor;
Odvetnica Darja Bele iz Radovljice preseli sedež odvetniške pisarne na naslov:
Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica;
Odvetnik mag. Janez Tekavc iz Ljubljane
preseli sedež odvetniške pisarne na naslov:
Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana;
Odvetnik Zdravko Stare z Bleda z dnem
1. 9. 2004 preseli sedež odvetniške pisarne
na naslov: Gorenjska cesta 16, 4240 Radovljica;
Odvetnica Polona Pavlin Bohinc iz Kranja z dnem 1. 9. 2004 preseli sedež odvetniške pisarne na naslov: Nazorjeva ulica 8,
4000 Kranj;
Odvetnik Zmagoslav Marovt iz Ljubljane
z dnem 1. 10. 2004 preseli sedež odvetniške pisarne na naslov: Rozmanova ulica 12,
1000 Ljubljana;
Odvetnik Mitja Stupan iz Ljubljane z
dnem 1. 10. 2004 preseli sedež odvetnišek
pisarne na naslov: Kolodvorska ulica 7,
1000 Ljubljana.
Odvetniška zbornica Slovenije
Št. 82/2004
Ob-26918/04
Na podlagi drugega odstavka 11. člena
Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list RS, št. 59/03
in 51/04), Zdravniška zbornica Slovenije objavlja, da je od 1. 10. 2004 odprt državni
razpis specializacij.
Dodatne informacije so na voljo v reviji
Isis in na spletnih straneh Zdravniške zbornice Slovenije: www.zzs-mcs.si Razpisna
dokumentacija je na voljo v Oddelku za
usposabljanje in strokovni nadzor, Dalmatinova 10, Ljubljana, pritličje; tel. 01/30-72-165,
e-pošta: stasa.favai@zzs-mcs.si.
Zdravniška zbornica Slovenije
Ob-26658/04
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 74/98),
Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in v
skladu z Uredbo o odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premičnin v lasti
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 52/98 in
uredba Ur. l. RS, št. 61/99), uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l.
RS, št. 12/03), sklepa občinskega sveta
Občine Kungota, na 3. redni seji občinskega sveta z dne 19. 2. 2003, objavlja Občina
Kungota
javno zbiranje ponudb
za prodajo nezazidanega stavbnega
zemljišča
1. Predmet: prodaje:
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a) Nezazidano stavbno zemljišče, ki se
nahaja na parc. št. 231/7, vrsta rabe pašnik, k.o. Slatinski dol v velikosti 799 m2,
231/9, vrsta rabe pašnik, k.o. Slatinski dol
v velikosti 875 m2, 231/10, vrsta rabe pašnik, k.o. Slatinski dol v velikosti 788 m2,
231/11, vrsta rabe pašnik, k.o. Slatinski dol
v velikosti 919 m2. Prodajna cena zemljišč
je najmanj tolarska protivrednost 11,04
EUR po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila.
b) Nezazidano stavbno zemljišče, ki se
nahaja na parc. št. 231/21, vrsta rabe sadovnjak, k.o. Slatinski dol v velikosti 234 m2,
231/2, vrsta rabe sadovnjak, k.o. Slatinski
dol v velikosti 695 m2. Obe zemljišči se prodajata skupno. Prodajna cena zemljišč je
najmanj tolarska protivrednost 8 EUR po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila.
c) Nezazidano stavbno zemljišče, ki se
nahaja na parc. št. 231/20, vrsta rabe sadovnjak, k.o. Slatinski dol v velikosti 153 m2,
231/19, vrsta rabe sadovnjak, k.o. Slatinski
dol v velikosti 638 m2, 231/18, vrsta rabe
sadovnjak, k.o. Slatinski dol v velikosti
759 m2, 232/5, vrsta rabe sadovnjak, k.o.
Slatinski dol v velikosti 438 m2. Prodajna
cena zemljišč je najmanj tolarska protivrednost 4 EUR po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
d) Nezazidano stavbno zemljišče, ki se
nahaja na parc. št. 697/1, vrsta rabe travnik,
k.o. Zg. Kungota v velikosti 10.863 m2. Prodajna cena zemljišča je najmanj tolarska
protivrednost 21,60 EUR po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
Ostali pogoji: del zemljišč, ki so zajeta
pod točko a, se prodaja na sledeči način:
– parc. št. 231/7, k.o. Slatinski dol skupno s parc. št. 232/5,
– parc. št. 231/9, k.o. Slatinski dol skupno s parc. št. 231/18,
– parc. št. 231/10, k.o. Slatinski dol skupno s parc. št. 231/19,
– parc. št. 231/11, k.o. Slatinski dol skupno s parc. št. 231/20.
Navedena zemljišča se prodajajo skupno, ker so zemljišča s parc. št. 231/11,
231/10, 231/9, 231/7 vse k.o. Slatinski dol,
edini dostop do parc. št. 231/20, 231/19,
231/18 in 232/5, vse k.o. Slatinski dol.
Zemljišča pod točko b, c in d so postala
last občine Kungota z ozirom na 57. člen
Zakona o javnih skladih (Ur. l. RS, št.
22/00).
2. DDV ni vključen v ceno in ga plača
kupec. Stroške overitve podpisa prodajne
pogodbe plača kupec sam. Zemljiškoknjižni
prepis nepremičnine, ki je predmet prodaje,
uredi in plača kupec sam, vendar šele po
plačilu celotne kupnine.
3. Druga določila: na razpis se lahko prijavijo:
– ﬁzične osebe,
– pravne osebe, ki so registrirane.
V pisni ponudbi morajo interesenti predložiti:
– naziv kupca in njegov točen naslov,
– plačilne pogoje,
– ponujeno ceno,
– pravne osebe: izpisek iz sodnega registra in ustrezno overjeno pooblastilo za vložitev pisne ponudbe, če ponudbo vlaga pooblaščenec.
Ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba.
Pisne ponudbe morajo biti poslane s priporočeno pošiljko v 10 dneh od objave tega
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razpisa na naslov: Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota, z oznako »Ponudba za javno zbiranje ponudb za prodajo nezazidanega stavbnega zemljišča – ne
odpiraj!«.
Nepravočasne in nepopolne ponudbe ne
bodo upoštevane.
Prodajalec na podlagi tega razpisa ni zavezan skleniti pogodbo o prodaji z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom.
Vse informacije v zvezi s to objavo dobijo
zainteresirani na občinskem uradu občine
Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota, pri
Miranu Zupetu ali po tel. 02/655-05-03.
Prispele ponudbe bo ocenila komisija v
roku 5 dni od poteka razpisa. Odpiranje ponudb ni javno. Prednost pri izbiri bo imel
ponudnik, ki bo ponudil višjo ceno in boljše
plačilne pogoje.
Najugodnejši ponudnik oziroma kupec
mora skleniti pogodbo o nakupu v 15 dneh
po prejemu obvestila o izbiri in plačati kupnino v pogodbenem roku, sicer bo pogodba
razveljavljena.
Občina Kungota
Št. 035-1/04-02
Ob-26670/04
Občina Majšperk v skladu z Uredbo o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03) in na podlagi sklepa
Občinskega sveta Občine Majšperk št.
465-02/04-01 z dne 31. 8. 2004, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Občine Majšperk
I. Naziv in sedež prodajalca: Občina Majšperk, Majšperk 32 a, 2322 Majšperk, tel.
02/795-08-30, faks 02/794-42-21, e-mail:
natasa.obc.majsperk@siol.net.
II. Predmet prodaje je dvosobno stanovanje na parcelni številki 81/1, pripisane pri
vložni št. 315 k.o. Lešje, v velikosti
57,48 m².
Stanovanje, ki je predmet prodaje, se
nahaja v ureditvenem območju P19-S5 naselja Majšperk, v stanovanjskem bloku Majšperk št. 32. Izhodiščna vrednost stanovanja znaša v septembru 2004, 5,427.778
SIT.
III. Ponudbo za nakup zemljišča lahko
dajo pravne osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije, in ﬁzične osebe,
ki so državljani Republike Slovenije. Ponudniki za nakup zemljišča svoje pisne ponudbe
v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo do
vključno 20. 10. 2004, na naslov: Občina
Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk, z
oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup
stanovanja«. Osebno prinesene ponudbe je
potrebno do navedenega datuma oddati na
Občini Majšperk, sprejemna pisarna, najkasneje do zaključka delovnega časa.
IV. Ponudnik mora v ponudbi navesti:
a) ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne cene,
b) podatke o ponudniku (ime in priimek
ﬁzične osebe oziroma naziv pravne osebe,
naslov, davčno št., EMŠO oziroma matično
številko ponudnika, fotokopijo osebnega dokumenta oziroma dokazilo o registraciji),
c) način plačila kupnine.
V. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo odprla in pregledala
komisija, ki jo imenuje županja Občine Majšperk, dne 20. 10. 2004 ob 15. uri, v prostorih sejne sobe Občine Majšperk.
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VI. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot edini kriterij višino ponujene kupnine, pri enaki ponudbi pa
tistega, ki ponudi najkrajši rok plačila celotne kupnine.
VII. Z uspelim ponudnikom se sklene
prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po
končanem postopku javnega zbiranja ponudb, rok za plačilo kupnine pa je 8 dni po
podpisu pogodbe pri notarju.
VIII. Kupec stanovanja, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, mora plačati tudi stroške zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu kupnine in
sklenitvi pogodbe o nakupu stanovanja.
Davek na promet nepremičnine, stroške
overitve pogodbe in eventualno druge stroške v zvezi s pogodbo plača kupec.
IX. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
X. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Občini
Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk,
tel. 02/795-08-30, kontaktna oseba Tatjana
Varžič.
Občina Majšperk
Št. 4652-200/2004
Ob-26826/04
Mestna občina Koper na podlagi 80f. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS,
št. 47/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02),
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, štev. 12/03)
in sklepa Občinskega sveta Mestne občine
Koper št. K4652-91/2002 z dne 10. julija
2003, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišča na območju ZN
Žusterna III. za gradnjo stanovanjskih
objektov
1. Predmet prodaje je zemljišče s parc.
št. 223/1 k.o. Semedela, v izmeri 7.937 m2
za izhodiščno ceno 149,944.027,01 SIT na
dan 30. 9. 2004.
V ceni ni vključen 20% davek na dodano
vrednost, ki ga plača kupec.
2. Zemljišče se prodaja po načelu videno
– kupljeno.
Na prodanem zemljišču je možna gradnja stanovanjskih objektov:
vrsta gradnje:
etažnost:

– vrstne hiše in vila bloki,
– maks. P + 2, P je z južne
strani vkopana etaža,
faktor zazidanosti:
– (zazidana površina
stanovanjskih
objektov/površino parcele)
0,25,
prometno napajanje
– Beblerjeve ulice,
parkirni prostori:
– 2 parkirna
prostora/stanovanjsko
enoto,
klet:
– je lahko le popolnoma
vkopana etaža,
obstoječi parkirni prostori: – obstoječi parkirni prostori
se ne upoštevajo v
izračunu, temveč se
ohranijo kot javni parkirni
prostori.

3. Rok plačila kupnine določi ponudnik v
svoji ponudbi tako, da upošteva naslednje
zahteve Mestne občine Koper:
– najkasneje v roku 8 dni od sklenitve pogodbe mora kupec plačati celotno kupnino,
– kupec pridobi lastninsko pravico po
plačilu celotne kupnine,
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– vpis v zemljiško knjigo se opravi na
podlagi listine, ki bo vsebovala zemljiškoknjižno dovolilo,
– neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je razlog za takojšnjo
razvezo prodajne pogodbe, ob kateri si
Mestna občina Koper obdrži vplačano varščino,
– v primeru, da ponudbena cena ne bo
oblikovana v skladu z zgoraj navedenimi pogoji, se bo taka ponudba štela za neveljavno.
4. Zemljišče se nahaja na območju urbanih zemljišč, ki se ureja po določilih Odloka
o spremembi novelacije zazidalnega načrta
Žusterna III – Kare med cesto ''A'' in cesto
''B'' (Uradne objave, št. 28/92, 29/01 in
29/02). Zemljišče se prodaja za gradnjo stanovanjskih objektov (nadaljevanje obstoječe
stanovanjske gradnje – vrstne hiše in vila
bloki), za katero bo potrebna sprememba
prostorskega akta. Po izbiri najugodnejše
ponudbe bo Mestna občina Koper na podlagi pobude kupca začela postopek za spremembo prostorskega akta oziroma za sprejem lokacijskega načrta. Vse stroške
lokacijskega načrta krije kupec.
5. Zemljišče, ki je predmet prodaje, je
delno komunalno opremljeno. V programu
opremljanja, ki bo izdelan in sprejet skupaj
s spremembo prostorskega akta, bo določen obseg izgradnje potrebne komunalne
infrastrukture, rok in ﬁnanciranje izgradnje
ter višina komunalnega prispevka, katerega je dolžan pred pridobitvijo gradbenega
dovoljenja plačati investitor gradnje objektov.
6. Obravnavane bodo pisne ponudbe, ki
bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov:
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000
Koper, z oznako »za javni razpis št. K4652-200/2004, ne odpiraj« do 2. novembra
2004 do 11. ure.
Na ovojnici mora biti naveden naziv ponudnika.
7. Ponudba mora vsebovati:
– navedbo parcele, za katere se vlaga
ponudba,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne,
– rok in način plačila kupnine ter dokazila o ﬁnančnem stanju ponudnika (podatki o
boniteti, potrdilo banke o stanju na bančnih
računih ali druge garancije),
– terminski plan za izgradnjo objekta na
prodanem zemljišču s tem, da rok za začetek gradnje objekta (objektov) ne sme biti
daljši od 3 let od nakupa zemljišča in rok dokončanja objekta in pridobitve uporabnega
dovoljenja ne sme biti daljši od 3 let od pridobitve gradbenega dovoljenja. Za dokončan objekt se šteje objekt, ki ima veljavno
uporabno dovoljenje. Oba roka sta bistvena
pogoja za veljavnost pogodbe o prodaji
zemljišča. Mestna občina Koper lahko zahteva sodno razveljavitev sklenjene pogodbe v primeru, da kupec zemljišča ne izpolni
roka iz te točke razpisa in uveljavlja nastalo
škodo.
8. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
10% od izhodiščne cene zemljišča in ki
mora biti nakazana na podračun proračuna
Mestne občine Koper pri Upravi Republike
Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni
sklic na številko »00« K4652-200-2004. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena

brez obresti v osmih dneh po sprejemu sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine,
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev
od zadnjega dne, določenega za vložitev
ponudbe in potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
9. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
zemljišča umakne ali jo dopolni do roka za
sprejem ponudbe, ki je določen v javnem
razpisu; v primeru umika ponudbe se plačana garancija za resnost (varščina) ponudbe
ne vrne.
10. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika bo komisijska, izbran bo
ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za nezazidano stavbno zemljišče.
11. V primeru več pravilno in pravočasno
prispelih enakovrednih ponudb, ki so bolj
ugodne od ostalih vlog, župan odloči, da se
izvede dražba, na katero se povabi vse ponudnike, ki so predložili enakovredno vlogo
za isto parcelo.
12. O izbiri najugodnejšega ponudnika
ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki
so sodelovali na javnem razpisu, in sicer v
roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
13. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti
pogodbo najkasneje v roku 15 dni od dneva
sprejema sklepa o izbiri. Odločitev župana
je dokončna. V primeru, da ponudnik ne
sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev
pogodbe in v tem primeru se vplačana garancija za resnost ponudbe (varščina) ne
vrne.
14. Mestna občina Koper si pridržuje
pravico, da z nobenim ponudnikom ne
sklene pogodbe oziroma lahko začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.
15. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji zemljišča.
16. Stroške sklenitve pogodbe, davek na
dodano vrednost, stroške notarske storitve,
takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec
stavbnega zemljišča.
17. Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji zemljišča
in služnostno pravico za potrebe izgradnje
objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture ter zgrajeno javno komunalno infrastrukturo. Omejitve lastninske pravice se
vpišejo v zemljiško knjigo.
18. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
dne 3. novembra 2004 ob 8.30 v sejni sobi
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, pritličje.
19. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel. 05/66-46-285
vsak dan od 8. do 12. ure.
Mestna občina Koper
Ob-26782/04
Franc Pušenjak - izvršitelj, razpisujem za
lastne potrebe (Pravilnik o štipendiranju, Ur.
l. RS, št. 14/95, 19/96, 83/02, 110/02 in
34/04) eno kadrovsko štipendijo v šolskem
letu 2004/2005, za program univ. dipl. pravnik, VII. stopnja zahtevnosti, in sicer za 2.
letnik.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
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– je študent 2. letnika pravne fakultete v
RS;
– je državljan RS;
– je pri izpitih v zadnjem šolskem letu
dosegel povprečno oceno vsaj 6,5.
Rok za prijavo je do vključno 15. 10.
2004.
Kandidati naj k prijavi priložijo:
– dokazilo o vpisu v 2. letnik pravne fakultete v RS;
– dokazilo o študijskem uspehu zadnjega letnika izobraževanja;
– potrdilo o državljanstvu RS;
– kratek življenjepis;
– potrdilo o stalnem bivališču.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni
do 31. 1. 2004.
Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite do vključno 15. 10. 2004 na naslov:
Franc Pušenjak, izvršitelj, Obrtna 24, 9000
Murska Sobota.
Izvršitelj
Franc Pušenjak
Ob-26809/04
Družbenik družbe Fortunat d.o.o. Ljubljana, vpisane v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod št. vl. 1/20410 je pri
notarki Majdi Lokošek dne 30. 9. 2004 sprejel sklep, da družba Fortunat d.o.o. Ljubljana, preneha z uvedbo likvidacijskega postopka. Za likvidacijskega upravitelja je bil
imenovan Vodopivec Vinko, ki poziva upnike, da v roku 30 dni od te objave priglasijo
morebitne terjatve.
Likvidacijski upravitelj:
Vodopivec Vinko

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 55. členu
ZUP (Ur. l. SRS, št. 47/86)
Št. 2/05-06-026-32/2000-4
Ob-26708/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. SRS,
št. 47/86 – prečiščeno besedilo) v zvezi z
29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l.
RS, št. 65/95, 49/98 – odločba US in 89/99)
in
pooblastila
načelnice
št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Balinarski športni klub Rožna dolina, z
zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Rožna dolina c. II/3, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Balinarski športni klub
Rožna dolina, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu Ljubljana, Rožna dolina c II/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. 2/05-06-02003-26/1999-5 Ob-26710/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na
podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona

Št.

108-109 / 8. 10. 2004 /

o splošnem upravnem postopku (Ur. l.
SRS, št. 47/86 – prečiščeno besedilo) v
zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih
(Ur. l. RS, št. 65/95, 49/98 – odločba US in
89/99) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Kulturno umetniško društvo France
Prešeren Javor, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljana – Dobrunje, Javor 6,
po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Kulturno umetniško društvo France Prešeren Javor, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Koseška
cesta 23, 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. 2/05-06-026-763/2000-5 Ob-26711/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. SRS, št.
47/86 – prečiščeno besedilo) v zvezi z 29. in
33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št.
65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z
dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Klub Trubadurjevih
študentov, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Velikih Laščah, Velike Lašče 144, po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Klub Trubadurjevih študentov, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Velikih Laščah, Velike Lašče 144, 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. 2/05-06-026-648/1999-8 Ob-26713/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. SRS, št.
47/86 – prečiščeno besedilo) v zvezi z 29. in
33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št.
65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z
dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Žensko nogometni
klub Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Krojaška 6, po uradni
dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Žensko nogometni klub
Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu Ljubljana, Krojaška 6, se postavi
Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-06-026-651/1999-3 Ob-26714/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 55. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. SRS, št.
47/86 – prečiščeno besedilo) v zvezi z 29. in
33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št.
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65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z
dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Športno društvo
Pravne fakultete, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Kongresni trg 1, po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Športno društvo Pravne
fakultete, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, 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.

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 403-209-5/04
Ob-26667/04
Republika Slovenija, Upravna enota Vrhnika, izdaja na podlagi prvega odstavka 51.
člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in
52/00) v zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča Horvatič Silva, sedaj
neznanega prebivališča, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Horvatič Silvu, roj. 12. 7. 1969, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Vrhnika,
Vrtnarija 1B, sedaj neznanega prebivališča,
se postavi Zaletel Maruša, delavka Upravne
enote Vrhnika.
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. 321-1/2004-0401
Ob-26668/04
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 in 52/02) in po pooblastilu načelnika
Upravne enote Murska Sobota, št.
031-2/2004-0002 z dne 1. 6. 2004, v upravni
zadevi nove razdelitve zemljišč na komasacijskem območju Vaneča (železnica), po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za novega začasnega zastopnika
komasacijski udeleženki Chassagnard
Irmi, Francija, se postavi Kulič Helena, Vaneča 31.
2. S tem sklepom preneha funkcija začasnega zastopnika Novak Ludviku, županu
Občine Puconci.
3. 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.
4. Zoper ta sklep posebna pritožba ni dovoljena.
Št. 2/06-06-02003-513/2002-2

Ob-26716/04

Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
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80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95,
49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Balinarsko športno društvo
Stadion Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Dunajska 76, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Balinarsko športno društvo Stadion Ljubljana, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Ljubljana, Dunajska
76, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/06-06-02003-516/2002-2 Ob-26717/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95,
49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Strelska družina Golovec, z
zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Povšetova ulica 5, po uradni dolžnosti,
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki – društvu z imenom: Strelska družina Golovec, z
zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Povšetova ulica 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. 2/06-06-02003-106/2002-6 Ob-26718/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95,
49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
društva z imenom: Računalniško društvo
Fakultete za elektotehnike, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Tržaška 25, po uradni dolžnosti, naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Računalniško društvo
Fakultete za elektrotehnike, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Tržaška
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. 2/06-06-02003-373/2002-2 Ob-26719/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95,
49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila
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načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
društva z imenom: Športno društvo Slovenija Ceste, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Žebljarska pot 1a, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Športno društvo Slovenija Ceste, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu Ljubljana, Žebljarska pot 1a, 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. 2/06-06-02003-493/2002-2 Ob-26721/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95,
49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
zveze z imenom: Mestna gasilska zveza
Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Vojkova 19, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
zvezi z imenom: Mestna gasilska zveza
Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu Ljubljana, Vojkova 19, se postavi
Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/06-06-02003-428/2002-2 Ob-26722/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95,
49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
društva z imenom: Košarkarski klub Iskra
Delta Ježica, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Savlje 6, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Košarkarski klub Iskra
Delta Ježica, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu Ljubljana, Savlje 6, se postavi
Marko Aškerc, delavec Upravne enote
Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/06-06-02003-530/2002-2 Ob-26724/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95,
49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
društva z imenom: Društvo jamskih potapljačev Proteus, z zadnjim znanim sedežem

na naslovu v Ljubljani, Lepi pot 6, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Društvo jamskih potapljačev Proteus, 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 dovoljena pritožba.
Št. 35102-162/2004-155
Ob-26725/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Brežice, izdaja na podlagi prvega odstavka
51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 52/92 in
73/04 – v nadaljevanju: ZUP), po pooblastilu načelnika Upravne enote Brežice št.
031-1/2004-29 z dne 1. 9. 2004, v zadevi
izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo
nadomestne vinske kleti, na zemljišču parc.
št. 94/1 in 93 k.o. Globočice, investitorjev
Radovana Ivanška in Fanike Ivanšek, oba
Globočice 9, 8262 Krška vas, naslednji
sklep:
1. Alojzij Suban, Cesta na Brdo 112,
1000 Ljubljana, se postavi za začasnega
zastopnika pravnim naslednikom po umrli
Frančiški Suban, nazadnje stanujoči Izvir 6,
8263 Cerklje ob Krki in za začasnega zastopnika pravnim naslednikom po umrli Mariji Suban, nazadnje stanujoči Izvir 6, 8263
Cerklje ob Krki, v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo nadomestne
vinske kleti, na zemljišču parc. št. 94/1 in 93
k.o. Globočice.
Začasni zastopnik se postavi za zastopanje, dokler bodo podani razlogi za zastopanje.
2. Sklep se objavi na oglasni deski naslovnega organa.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba na
podlagi 258. člena ZUP ni dovoljena.
Št. 209-18/2004
Ob-26727/04
Upravna enota Logatec izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99 in 70/00), v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Jožeta Rižnarja, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Jožetu Rižnarju, roj. 20. 7. 1965, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Tržaška
cesta 49, Logatec, sedaj neznanega prebivališča, se postavi Darija Šemrov, delavka
Upravne enote Logatec.
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. 201-1197/2004 0206
Ob-26728/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Novo mesto, Oddelek za upravne notranje
zadeve, izdaja po pooblastilu načelnika št.
031-8/2002 z dne 4. 9. 2002, na podlagi 39.
člena Zakona o matičnem registru (ZMatR,
Ur. l. RS, št. 37/03) in 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (ZUP, Ur. l.
RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02), po uradni
dolžnosti, v upravni zadevi spremembe že
vpisanega podatka v rojstni matični knjigi pri
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vpisu rojstva Zoﬁje Starec, ki je imela prijavljeno zadnje stalno prebivališče na naslovu Novo mesto, Ragovo št. 4, naslednji
sklep:
1. Zoﬁji Starec roj. Brodar, rojena 11. 9.
1916 v Novem mestu, ki je imela prijavljeno
zadnje stalno prebivališče na naslovu Novo
mesto, Ragovo št. 4, in je umrla 27. 8. 2004
v Novem mestu, se v postopku spremembe
že vpisanega podatka v rojstni matični knjigi, postavi začasna zastopnica Majda Struna, uradnica tukajšnjega upravnega organa, za zastopanje v tem postopku.
2. Stroškov postopka ni.
Št. 209-17/2004
Ob-26730/04
Upravna enota Logatec izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99 in 70/00), v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Zvoneta
Grunwalda, po uradni dolžnost naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Zvonetu Grunwaldu, rojenemu 26. 12. 1956, s
prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Za Železnico 14, Logatec, sedaj neznanega prebivališča, se postavi Darija
Šemrov, delavka Upravne enote Logatec.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik
oziroma stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209-1217/2003-0217
Ob-26847/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Novo mesto, Oddelek za upravne notranje
zadeve, izdaja po pooblastilu načelnika št.
031-2/2002 z dne 4. 9. 2002, na podlagi 5.
člena v zvezi z 8. členom Zakona o prijavi
prebivališča (ZPPreb, Ur. l. RS, št. 9/01) in
51. člena Zakona o upravnem postopku
(ZUP, Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02),
po uradni dolžnosti, v upravni zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča
Gorazda Tratarja, s stalnim prebivališčem,
prijavljenim v Šmarjeti 34, naslednji sklep:
Gorazdu Tratarju, roj. 23. 8. 1971, z zadnjim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji v Šmarjeti, se v postopku ugotavljanja
dejanskega bivanja postavi začasna zastopnica Majda Struna, delavka tukajšnjega
upravnega organa, ki ga bo zastopala v tem
postopku, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali stranka sama oziroma njen pooblaščenec.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-19/2004-3
Ob-26690/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, Izpostava Center, z dnem 29. 9.
2004 sprejme v hrambo statut z nazivom
»Pravila sindikata zavoda SVIZ« in ga vpiše
v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 301 za sindikat z imenov: SVIZ
Vrtec Ledina in sedežem: Čufarjeva 14,
Ljubljana.
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Št. 028-16/2004-4
Ob-26691/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, Izpostava Center, z dnem 29. 9.
2004 sprejme v hrambo statut z nazivom
»Statut Sindikata novinarjev Radia Slovenija« in ga vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 300 za sindikat
z imenom: Sindikat novinarjev Radia Slovenija, kratico: SNRS in sedežem: Tavčarjeva 17, Ljubljana.
Št. 02600-2/2004-12-1223
Ob-26692/04
Pravila sindikata SKEI Iskra Feriti, PE
Ljubno, s sedežem Za Ljubnico 2, p. Ljubno ob Savinji, ki so bila pri Upravni enoti
Mozirje vpisana pod zaporedno številko 10,
se z dnem 23. 9. 2004 izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.
Št. 114-18/2004-310
Ob-26693/04
Pravila o organiziranju in delovanju
SKEI-Konference sindikata Rudnik Mežica, s sedežem v Žerjavu 21, Črna na Koroškem, vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Ravne na Koroškem,
dne 27. 10. 1993, pod zaporedno številko
15, so bila spremenjena in sprejeta na seji
sindikata dne 1. 7. 2004, ko je bil spremenjen dosedanji sedež sindikata tako, da se
odslej glasi: Glančnik 6, Mežica.
Sprememba sedeža sindikata je vpisana
v evidenco statutov sindikatov pri Upravni
enoti Ravne na Koroškem, pod zaporedno
številko 22, dne 28. 9. 2004. Spremenjena
pravila se hranijo pri Upravni enoti Ravne na
Koroškem.
Št. 02800-2/2004-2002
Ob-26846/04
Statut Zveze svobodnih sindikatov
Slovenije, Območne organizacije Domžale, s sedežem v Domžalah, Ljubljanska 70,
ki je v hrambi v Upravni enoti Domžale, na
podlagi odločbe upravnega organa št.
02800-09/93-1 z dne 18. 5. 1993 in je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno št. 6, se z dnem 1. 7. 2004 izbriše
iz evidence statutov sindikatov.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-2/2003-17
Ob-26701/04
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (Urad), je 28. 9. 2004 na
podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št. 56/99
in 37/04; ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Intes, mlin in testenine d.d.,
Meljska cesta 19, 2000 Maribor (Intes), in
Žito Mlini d.o.o., Šmartinska cesta 154,
1529 Ljubljana (Žito Mlini), skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija v smislu druge alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK je nastala
19. 12. 2002 z veljavno sklenitvijo Pogodbe
o pripojitvi družbe Žito Mlini k družbi Intes,
na podlagi katere je Žito Mlini postalo del
(združene) družbe Intes in s tem prešlo pod
njen neposreden odločilni vpliv.
Ista pogodba je povzročila tudi to, da je
Žito Prehrambena industrija d.d., Šmartin-
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ska cesta 154, 1529 Ljubljana (Žito d.d.),
pridobilo večinski delež v (združeni) družbi
Intes in s tem tudi neposredni nadzor nad to
družbo, obenem pa tudi posredni nadzor
nad Intesovima odvisnima družbama Intes
Storitve d.o.o., Meljska cesta 19, Maribor, in
Intes Tjestenine d.o.o., Aleja A. Avguština
14, Zagreb, Hrvaška.
V trenutku, ko je bilo Žito Mlini pripojeno
k Intesu, je Intes prešel pod nadzor Žita d.d.
Hkrati z nastankom koncentracije družb Intes in Žito Mlini je torej nastala tudi koncentracija Žito d.d. in Intes. V končni fazi je Žito
Mlini, ki je bilo pred koncentracijo pod neposrednim nadzorom Žita d.d., sicer ostalo
znotraj skupine Žito, vendar se je spremenila kvaliteta nadzora nad njim. Ker Intes pred
koncentracijo ni bil del iste ekonomske celote kot Žito d.d. in Žito Mlini, sta po ugotovitvah Urada z isto transakcijo (sklenitev Pogodbe o pripojitvi in na njeni podlagi
izvedena pripojitev) v istem trenutku nastali
dve koncentraciji v smislu druge alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK.
Pri presoji učinkov koncentracije družb
Intes in Žito Mlini na trg je zato treba upoštevati tudi dejstvo, da je v istem trenutku
Intes postal odvisna družba Žita d.d. Učinki
na trg so zato pri obeh koncentracijah enaki;
družbe skupine Žito ter Intes in njegovi odvisni družbi (skupina Intes) postanejo ista
ekonomska celota.
Urad je ugotovil, da do prekrivanj dejavnosti družb skupine Žito ter družb skupine
Intes prihaja na področju mlinarstva (proizvodnja in prodaja pšenične moke) in testeninarstva (proizvodnja in prodaja trajnih testenin), ter da poleg tega obstojijo vertikalne
povezave med dejavnostjo družbe Intes
(proizvodnja pšenične moke) in dejavnostmi
družb skupine Žito, ki od Intesa nabavljajo
pšenično moko za proizvodnjo proizvodov
na trgih pekarstva, svežih slaščičarskih izdelkov in zamrznjene hrane. Urad je kot
upoštevna trga določil trg pšenične moke in
trg trajnih testenin v Republiki Sloveniji.
Ob upoštevanju različnih dejavnikov je
Urad ugotovil, da se na upoštevnem trgu
pšenične moke v RS konkurenčni pritisk povečuje, zato koncentracija na tem upoštevnem trgu ne bo povzročila izločitve ali bistvenega zmanjšanja učinkovite konkurence.
Prav tako ni nevarnosti, da bi zaradi koncentracije prišlo do vertikalnega zaprtja dostopa
do katerega od nadaljnjih trgov. Tudi na
upoštevnem trgu trajnih testenin v Sloveniji
v primeru obravnavane koncentracije glede
na stanje konkurence, odpiranje trga in s
tem vedno večje integriranosti s trgi drugih,
zlasti sosednjih držav EU, ter potencialne
konkurence, ki predstavlja pritisk na udeležence koncentracije, po ugotovitvah Urada
ne obstaja nevarnost ustvarjanja oziroma
krepitve prevladujočega položaja, kar bi lahko povzročilo izločitev ali bistveno zmanjšanje učinkovite konkurence. Koncentracija je
tako skladna s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Sklepi o privatizaciji
Št. 8/5
Ob-26815/04
Na podlagi 16. in 17. člena Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur.
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l. RS, št. 30/98) – v nadaljevanju: ZZLPPO),
2. člena Zakona o prenosu pooblastil, pravic
in obveznosti Slovenske razvojne družbe in
o prenehanju Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo (Ur. l. RS, št. 50/04), 207.
člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99), – v nadaljevanju: ZUP ter 8. člena akta o ustanovitvi
D.S.U., družbe za svetovanje in upravljanje,
d.o.o. – v nadaljevanju D.S.U. d.o.o. izdaja
D.S.U. d.o.o. naslednji
sklep o privatizaciji
družbe Gospodarsko razstavišče d.o.o.
Ljubljana
1. V družbi Gospodarsko razstavišče,
družba za organizacijo domačih in mednarodnih sejmov in razstav, d.o.o. Ljubljana,
Dunajska 18, matična številka: 5003121, dejavnost: dajanje nepremičnin in opreme v
najem ter upravljanje z nepremičninami,
D.S.U. d.o.o. izvede privatizacijo poslovnega deleža v nominalni višini 466,121.211
SIT, kar predstavlja 7,71% v osnovnem kapitalu družbe.
2. Celotni osnovni kapital družbe Gospodarsko razstavišče d.o.o. Ljubljana, znaša
6.043,994.375 SIT. Mestna občina Ljubljana
je 68,99% lastnik poslovnega deleža, Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega
zavarovanja d.d. je 23,30% lastnik poslovnega deleža družbe.
3. Privatizacija se izvede na sledeče načine:
3.1. Poslovni delež v višini 18,522.000
SIT, kar predstavlja 3,97% od poslovnega
deleža iz točke 1. izreka tega sklepa oziroma 0,306% osnovnega kapitala družbe,
D.S.U. d.o.o. ponudi v odkup z uporabo načina interne razdelitve;
3.2. Poslovni delež v višini 187,457.497
SIT, kar predstavlja 10,00% od družbenega
kapitala ob prenosu družbe na takratni Sklad
RS za razvoj oziroma 3,102% osnovnega
kapitala družbe, D.S.U. d.o.o. prenese na
Slovensko odškodninsko družbo d.d.;
3.3. Poslovni delež v višini 187,457.497
SIT, kar predstavlja 10,00% od družbenega
kapitala ob prenosu družbe na takratni Sklad
RS za razvoj oziroma 3,102% osnovnega
kapitala družbe, D.S.U. d.o.o. prenese na
Kapitalsko družbo pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d.;
3.4. Poslovni delež v višini 72,684.217
SIT, kar predstavlja 15,59% od poslovnega deleža iz 1. točke izreka tega sklepa
oziroma 1,202% osnovnega kapitala
družbe, ostane v lasti D.S.U. za namen
prodaje;
3.5. Če poslovni delež iz točke 3.1. ne bo
privatiziran na predviden način, ga D.S.U.
d.o.o. proda.
4. Vplačilo kupnine iz:
4.1. točke 3.1. – interna razdelitev, se izvrši z lastniškimi certiﬁkati;
5. Prodajna cena poslovnega deleža:
5.1. iz točke 3.1 tega sklepa za nominalno vrednost poslovnega deleža 14.000 SIT
znaša 24.938 SIT, ugotovljena na podlagi
izdelane cenitve na dan 1. 1. 1993;
6. Poslovni delež, ki je predmet privatizacije, daje imetniku pravico do udeležbe pri
upravljanju družbe, pravico do dela dobička
in pravico do sorazmernega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. Poslovni deleži so prosto prenosljivi,
razen poslovni deleži iz točke 3.1., ki so jih
imetniki odkupili z lastniškimi certiﬁkati, pri
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katerih je prenosljivost omejena na rok dveh
let, šteto od izteka roka za vpis in vplačilo
teh poslovnih deležev.
Pravni pouk
Zoper ta sklep je dopustna pritožba na
Ministrstvo za gospodarstvo v roku 15 dni
od vročitve oziroma zadnje objave. Pritožba se pošlje pisno ali poda ustno na
zapisnik D.S.U.d.o.o., Dunajska 160,
Ljubljana.
D.S.U. d.o.o. Ljubljana
predsednik nadzornega sveta
Dušan Kecman
Št. 9/5
Ob-26816/04
Na podlagi 16. in 17. člena Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur.
l. RS, št. 30/98) – v nadaljevanju: ZZLPPO),
2. člena Zakona o prenosu pooblastil, pravic
in obveznosti Slovenske razvojne družbe in
o prenehanju Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo (Ur. l. RS, št. 50/04), 207.
člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99), – v nadaljevanju: ZUP ter 8. člena akta o ustanovitvi
D.S.U., družbe za svetovanje in upravljanje,
d.o.o. – v nadaljevanju D.S.U. d.o.o., izdaja
D.S.U. d.o.o. naslednji
sklep o privatizaciji
družbe GIO, gradnja industrijskih
objektov, d.o.o., Ljubljana
1. V družbi GIO, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 160, matična številka: 5066034, dejavnost: gradbena dejavnost, projektiranje, raziskovanje, svetovanje, izredni zračni promet,
dajanje lastnih nepremičnin v najem, ostali
najemi, trgovina, posredništvo in druge dejavnosti, D.S.U. d.o.o. izvede privatizacijo
poslovnega deleža v nominalni višini
350,847.996 SIT, kar predstavlja 14,03% v
osnovnem kapitalu družbe.
2. Celotni osnovni kapital družbe GIO
d.o.o. Ljubljana, znaša 2.500,000.000 SIT.
Slovenska odškodninska družba d.d. je
34,24% lastnik poslovnega deleža, Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega
zavarovanja d.d. je 21,69% lastnik poslovnega deleža. Družba D.S.U. d.o.o. Ljubljana je lastnik 30,04% poslovnega deleža
družbe.
3. Privatizacija se izvede na naslednje
načine:
3.1. Poslovni delež v višini 378.000 SIT,
kar predstavlja 0,11% od poslovnega deleža
iz 1. točke izreka tega sklepa oziroma
0,015% osnovnega kapitala družbe, D.S.U.
d.o.o. ponudi v odkup z uporabo načina interne razdelitve;
3.2. Poslovni delež v višini 174,899.300
SIT, kar predstavlja 10,00% osnovnega kapitala ob prenosu družbe na takratni Sklad
RS za razvoj oziroma 6,996% osnovnega
kapitala družbe, D.S.U. d.o.o. prenese na
Slovensko odškodninsko družbo d.d.;
3.3. Poslovni delež v višini 174,899.300
SIT, kar predstavlja 10,00% osnovnega kapitala ob prenosu družbe na takratni Sklad
RS za razvoj oziroma 6,996% osnovnega
kapitala družbe, D.S.U. d.o.o. prenese na
Kapitalsko družbo pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d.
3.4. Poslovni delež v višini 671.396 SIT,
kar predstavlja 0,19% od poslovnega deleža
iz točke 1. izreka tega sklepa oziroma
0,027% osnovnega kapitala družbe, ostane
v lasti D.S.U. d.o.o. za namen prodaje;

3.5. Če poslovni delež iz točke 3.1. ne bo
privatiziran na predviden način, ga D.S.U.
d.o.o. proda.
4. Vplačilo kupnine iz:
4.1. točka 3.1. – interna razdelitev, se izvrši z lastniškimi certiﬁkati.
5. Prodajna cena poslovnega deleža:
5.1. iz točke 3.1. tega sklepa znaša za
nominalno vrednost 14.000 SIT znaša
52.034 SIT, ugotovljena na podlagi izdelane
cenitve podjetja na dan 1. 1. 1993.
6. Poslovni delež, ki je predmet privatizacije, daje imetniku pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, pravico do
dela dobička in pravico do sorazmernega
dela preostalega premoženja po likvidaciji
ali stečaju družbe. Poslovni deleži so prosto prenosljivi, razen poslovni deleži iz
točke 3.1., ki so jih imetniki odkupili z lastniškimi certiﬁkati, pri katerih je prenosljivost omejena na rok dveh let, šteto od izteka roka za vpis in vplačilo teh poslovnih
deležev.
Pravni pouk
Zoper ta sklep je dopustna pritožba na
Ministrstvo za gospodarstvo v roku 15 dni
od vročitve oziroma zadnje objave. Pritožba
se pošlje pisno ali poda ustno na zapisnik
D.S.U. d.o.o. Ljubljana, Dunajska 160,
Ljubljana.
D.S.U. d.o.o. Ljubljana
predsednik nadzornega sveta
Dušan Kecman

Objave
gospodarskih družb
Ob-26689/04
Upravi družb Jutranjka trgovina in storitve d.d. Sevnica, Radna 3, vpisana pod vložno številko 10013700 Okrožnega sodišča v
Krškem, in Jutranjka Naložbe, investiranje
in upravljanje družb, d.o.o. Velenje, Trg mladosti 6, vpisana pod vložno številko
10805000 Okrožnega sodišča v Celju, na
podlagi 516/1 člena ZGD objavljata obvestilo, da sta dne 29. 9. 2004 Okrožnemu sodišču v Krškem in Okrožnemu sodišču v
Celju kot registrskemu sodišču predložili pogodbo o pripojitvi, s katero se družba Jutranjka Naložbe, investiranje in upravljanje
družb, d.o.o. Velenje, Trg mladosti 6, kot
prevzeta družba pripaja družbi Jutranjka trgovina in storitve d.d. Sevnica, Radna 3, kot
prevzemni družbi.
Uprava prevzemne družbe ne bo zahtevala, da o soglasju za pripojitev odloča
skupščina družbe.
Najkasneje mesec dni pred zasedanjem
skupščine prevzete družbe oziroma odločitvijo prevzemne družbe kot edinega družbenika prevzete družbe, bo delničarjem prevzemne družbe na sedežu družbe v Sevnici,
Radna 3, omogočen pregled listin iz drugega odstavka in tretjega odstavka 516. člena
ZGD. Vsak delničar ima pravico zahtevati,
da mu družba najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno da prepis listin iz drugega
odstavka 516. člena ZGD.
Upravi:
Jutranjka, d.d.
Jutranjka Naložbe, d.o.o.
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Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Št. 22/2004
Ob-26849/04
Na podlagi drugega odstavka 454. člena
Zakona o gospodarskih družbah in sklepa
skupščine družbe GEAS Podjetje za inženiring in svetovanje v gradbeni dejavnosti
d.o.o., Slovenska cesta 5, 1000 Ljubljana, z
dne 24. 8. 2004, direktor družbe objavlja
sklep o zmanjšanju
osnovnega kapitala družbe
Zmanjša se osnovni kapital družbe zaradi izstopa družbenika Iztoka Železnika in
znaša po zmanjšanju 2,100.000 SIT ter sestoji iz deleža edinega družbenika Branka
Krašovca v isti višini. Zmanjšanje osnovnega kapitala se priglasi sodnemu registru v
skladu z določbami 454. člena Zakona o
gospodarskih družbah.
Upnike pozivamo, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
GEAS d.o.o.
direktor
Branko Krašovec

Sklici skupščin
Popravek

Ob-26842/04
Uprava družbe Termo, d.d., Škofja Loka,
Trata 32, s soglasjem nadzornega sveta obvešča vse delničarje, da se skupščina Termo, d.d., Škofja Loka, ki je bila sklicana na
zahtevo delničarja Global B & C, d.o.o. Ljubljana, Cankarjevo nabrežje 3, Ljubljana, za
dne 14. 10. 2004, na predlog delničarjev,
preloži na dan 2. 12. 2004 ob 16. uri v sejni
sobi družbe Termo, d.d., Škofja Loka, Trata
32, z istim dnevnim redom in predlogi sklepov, kot so bili objavljeni v Uradnem listu
RS, št. 90 z dne 13. 8. 2004.
Termo, d.d. Škofja Loka
Predsednik nadzornega sveta:
Mirko Opara
Uprava:
Janez Deželak
Ob-26779/04
V skladu s 25. členom Statuta Vzajemne
zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Ljubljana,
uprava in nadzorni svet družbe sklicujeta
skupščino
Vzajemne zdravstvene zavarovalnice,
d.v.z.
ki bo v petek, dne 12. 11. 2004, ob 14.
uri, v prostorih Term Olimia, Zdraviliška cesta 24, Podčetrtek.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine ter
ugotovitev prisotnosti notarja.
Predlog sklepa:
1) Ugotovi se, da je v skladu z imenovanjem predsednika in namestnika skupščine na
1. seji redne skupščine Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., z dne 15. 4. 2003,
predsednik skupščine mag. Branko Pavlin in
namestnik predsednika Oskar Salecl.
2) Za preštevalca glasov se imenujeta
Janez Gregorič in Irena Ilešič Čujovič, za
zapisnikarico Nastja Buh.
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3) Za notarja skupščine se imenuje Jože
Dernovšek.
2. Spremembe in dopolnitve statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z.
3. Razno
Gradivo za dnevni red s predlogoma
sklepov, vključno z besedilom predlaganih
sprememb in dopolnitev statuta, je na vpogled članom skupščine na sedežu Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, Ljubljana, v tajništvu uprave,
vsak dan od 9. do 12. ure.
Člani skupščine lahko v tednu dni po objavi sklica skupščine podajo predloge za
dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge sklepov upravi družbe. Predlogi članov skupščine so lahko le pisni in
razumno utemeljeni.
Na skupščini odločajo člani skupščine o
objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Prostor, kjer bo
potekala skupščina, bo za člane skupščine
odprt pol ure pred začetkom zasedanja
skupščine. V tem času bo potekala identiﬁkacija članov skupščine in razdeljevanje glasovnic.
Skupščina je sklicana za 14. uro. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno
zasedanje skupščine istega dne v istih prostorih ob 15. uri. V drugem sklicu bo skupščina sklepčna, če bo prisotnih vsaj 13 članov
skupščine.
Vzajemna zdravstvena
zavarovalnica, d.v.z.
predsednik uprave
Marko Jaklič
predsednik nadzornega sveta
Bojan Petan

Stran
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b) Za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, se za mandatno dobo 4 let
od dneva imenovanja izvolita Boštjan Kralj
in Marjan Habjan.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini je, da se delničar prijavi najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine (osebno v tajništvu družbe
ali s priporočeno pošiljko).
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na
seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Skupščina veljavno odloča, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
vključno z letnim poročilom, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta je
na vpogled delničarjem v tajništvu uprave
v Mariboru, Špelina ul. 2, vsak delavnik od
8. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
IMP Montaža Maribor d.d.
uprava družbe

Ob-26783/04
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe IMP Montaža Maribor d.d., Špelina
ul. 2, Maribor, sklicuje uprava družbe

Ob-26804/04
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe Hotel Lev
d.d., Ljubljana, Vošnjakova 1 (v nadaljevanju: družba), uprava družbe sklicuje

1. izredno skupščino
družbe IMP Montaža Maribor d.d.,
ki bo v torek, 9. 11. 2004 ob 12. uri na
sedežu družbe v Mariboru, Špelina ul. 2.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov, zapisnikarja in notarja.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednico skupščine izvoli Mirjana Šedivy, za preštevalki
glasov se izvolita Jana Janžel in Alenka Jesenšek-Gonzales, za zapisnikarico Breda
Orel in za notarja Stanislav Bohinc.
3. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2004 na novo
imenuje revizijska hiša KPMG d.o.o. iz
Ljubljane.
4. Odstop članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in izvolitev članov
nadzornega sveta predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa:
a) Na podlagi odstopnih izjav se z dnem
seje skupščine razrešita člana nadzornega
sveta, predstavnika delničarjev Maks Edelbaher in Tomaž Satler.

15. sejo skupščine družbe
Hotel Lev d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 8. 11. 2004 ob
13. uri na sedežu družbe, 1000 Ljubljana,
Vošnjakova 1, z naslednjim dnevnim redom
in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se sklepčnost, izvoli predsednika in preštevalce
glasov ter imenuje notarja po predlogu
uprave.
2. Odstop članic nadzornega sveta in
izvolitev novih članov nadzornega sveta
družbe.
Ugotavlja se, da so odstopile naslednje
članice nadzornega sveta:
– Mateja Treven,
– Anja Strojin Štampar,
– Janja Nučič,
– Mirjana Dimc Perko.
Predlog sklepa nadzornega sveta: na
podlagi sklepa 12. seje nadzornega sveta
se predlaga, da skupščina za nove člane
nadzornega sveta iz predstavnikov kapitala,
izvoli:
– Simona Čarman Poberaj,
– Milan Jagrič,
– Miran Frumen,
– Ada Gorjup,

Stran
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katerih mandat začne teči z dnem izvolitve na skupščini in traja do izteka mandata
sedanjega nadzornega sveta.
Udeležba na skupščini in prijava
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci, ki so vpisani v delniški knjigi na podlagi podatkov
Klirinško depotne družbe na dan 2. 11. 2004
in ki svojo udeležbo, skladno s statutom
družbe, pisno prijavijo družbi najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci morajo družbi oddati pooblastilo, ki
mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje, prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom v seznam prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini ter prevzamejo glasovalne lističe.
Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda z obrazložitvijo pisno sporočijo upravi družbe najkasneje v sedmih dneh
po objavi sklica seje te skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se čez pol ure vnovič sestane. V
tem primeru je skupščina sklepčna ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Uprava družbe Hotel Lev d.d.

Zmanjšanje osnovnega kapitala, ki se
izvede z umikom 42.070 lastnih delnic v
breme statutarnih rezerv v višini 32,909.075
SIT in drugih rezerv iz dobička v višini
165,779.875 SIT.
Osnovni kapital je zmanjšan z dnem vpisa sklepa v sodni register.
Z navedenim sklepom se uskladi statut
družbe.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki, ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo upravi družbe najkasneje tri dni pred
njenim zasedanjem.
Pooblastilo mora biti v pisni obliki in za
čas trajanja pooblastitvenega razmerja ostane shranjeno na sedežu družbe.
Popolno gradivo za skupščino bo na
vpogled v tajništvu na sedežu družbe pri
Maši Piškur, vsak delovni dan od 10. do 12.
ure, v času od 8. 10. 2004 do 8. 11. 2004.
Udeležence skupščine prosimo, da pol
ure pred začetkom zasedanja prevzamejo
glasovnice v tajništvu na sedežu družbe.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan ob 10. uri. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
SET d.d.
uprava

Ob-26817/04
V skladu z določili točk 6.3. in 6.4. Statuta družbe SET d.d. sklicujem

Ob-26818/04
Uprava delniške družbe Planika Kranj,
d.d. na podlagi 283. člena ZGD in 43. člena
Statuta družbe sklicuje

8. zasedanje skupščine
delniške družbe SET d.d.,
ki bo v Ljubljani, dne 9. 11. 2004 ob 9. uri
v prostorih družbe, Vevška cesta 52, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Gregorja Repiča, za preštevalki
glasov Marjeto Erhatič in Karmen Miklavčič,
za vodenja zapisnika notarja Borisa Lepšo.
3. Sprejem dnevnega reda zasedanja
skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se dnevni red
zasedanja skupščine.
4. Ugotovitev odstopa in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina družbe ugotavlja, da je Lenart Skok odstopil kot član
nadzornega sveta družbe, zastopnik kapitala.
Predlog sklepa: skupščina družbe izvoli
Gregorja Repiča in Antona Modica za člana
nadzornega sveta, zastopnika interesov kapitala, do izteka mandata sedanjemu sklicu
nadzornega sveta.
5. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Predlog sklepa: zaradi uskladitve števila
lastnih delnic z zakonsko določenimi največ
10% osnovnega kapitala, se na poenostavljen način izvede zmanjšanje osnovnega
kapitala družbe z umikom 42.070 lastnih
delnic v nominalni vrednosti 1.000 SIT.
Osnovni kapital družbe se zmanjša iz
dosedanjih 396,070.000 SIT na 354,000.000
SIT.

8. sejo skupščine
delniške družbe Planika Kranj, d.d.,
ki bo v torek, dne 9. 11. 2004 ob 13. uri
na sedežu delniške družbe v Kranju, Savska
loka 21, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa št. 1: ugotovi se sklepčnost skupščine in izvolijo delovna telesa
skupščine, in sicer predsednika skupščine
ter dva preštevalca glasov.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2003 Planike Kranj, d.d., letnega poročila
2003 za skupino Planika Kranj d.d. in
poročila nadzornega sveta k navedenima
poročiloma, odločanje skupščine o sprejemu letnih poročil na podlagi določb
drugega odstavka 282. člena ZGD in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa št. 2: na podlagi drugega
odstavka 282. člena ZGD skupščina sprejme letno poročilo za leto 2003 Planike Kranj
d.d. in letno poročilo za leto 2003 za skupino
Planika Kranj d.d.
Predlog sklepa št. 3: skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in ji podeli razrešnico
za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa št. 4: skupščina potrjuje
in odobri delo nadzornega sveta in mu podeli razrešnico za poslovno leto 2003.
3. Spremembe Statuta Planike Kranj,
d.d.
3.1. Sprememba VI. Poglavja Statuta
Planike Kranj d.d.
Predlog sklepa št. 5:
V točki 18 se v tretji alineii drugega odstavka izbrišejo besede »bodisi prisilno
ali.«

3.2. Sprememba VIII. Poglavja Statuta
Planika Kranj, d.d.
Predlog sklepa št. 6:
V točki 21 se izbriše prvi odstavek, ki se
glasi:« Delnice družbe, ki jih je družba prejela v zastavo, je treba prišteti k lastnim
delnicam, ki jih družba že ima.«
3.3. Sprememba X. Poglavja Statuta Planika Kranj, d.d.
Predlog sklepa št. 7: drugi odstavek točke 23a se izbriše. Novi drugi odstavek točke
23a se glasi:
Uprava ima enega ali dva člana.
3.4. Sprememba X. Poglavja Statuta Planika Kranj, d.d.
Predlog sklepa št. 8: točka 23b se izbriše.
Nova točka 23b se glasi: upravo imenuje
in razrešuje nadzorni svet z večino oddanih
glasov. Mandat uprave traja 4 leta. Po izteku
mandata je ista oseba lahko ponovno imenovana v upravo družbe.
3.5. Sprememba X. Poglavja Statuta Planika Kranj, d.d.
Predlog sklepa št. 9: točka 24 se izbriše.
Nova točka 24 se glasi: uprava vodi posle, ki izvirajo iz narave dejavnosti družbe,
zlasti pa izvaja sprejeto poslovno politiko
družbe. Uprava opravlja vse posle, za katere ni v zakonu ali statutu določeno, da so v
pristojnosti skupščine ali nadzornega sveta.
Uprava ima do skupščine naslednje dolžnosti:
– na zahtevo skupščine pripravlja ukrepe
iz pristojnosti skupščine,
– pripravlja pogodbe in druge akte, za
veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine,
– izvršuje sklepe, ki jih sprejema skupščina.
Uprava poroča nadzornemu svetu o:
– načrtovani poslovni politiki,
– donosnosti poslovanja,
– poteku poslov, še posebno o prometu
in ﬁnančnem stanju družbe,
– poslih, ki lahko pomembno vplivajo na
donosnost ali plačilno sposobnost družbe,
– o drugih vprašanjih, za katera to zahteva nadzorni svet.
Uprava sprejema vse akte družbe, razen
tistih, ki so po zakonu ali tem statutu v pristojnosti skupščine ali nadzornega sveta.
3.6. Sprememba X. Poglavja Statuta Planika Kranj d.d.
Predlog sklepa št. 10: točka 25 se izbriše.
Nova točka 25 se glasi: nadzorni svet
določi, da sta za zastopanje pooblaščena
člana uprave posamično oziroma skupaj.
3.7. Sprememba XI. Poglavja Statuta
Planika Kranj,d.d.
Predlog sklepa št. 11: točka 29 se izbriše.
Nova točka 29 se glasi: nadzorni svet
sestavlja 6 članov.
Dva člana nadzornega sveta sta predstavnika delavcev družbe, ki ju izvolijo delavci.
Član nadzornega sveta ne more biti:
– član uprave,
– član uprave od družbe odvisne družbe,
– član uprave druge kapitalske družbe, v
katere nadzornem svetu je član uprave te
družbe,
– oseba, ki po zakonu ne more biti član
uprave,
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– član nadzornega sveta že v petih družbah.
3.8. Sprememba XI. Poglavja Statuta
Planika Kranj, d.d.
Predlog sklepa št. 12: v točki 34, se v
prvem odstavku v drugi vrstici beseda »štiripetinsko« nadomesti z besedo »tričetrtinsko«.
3.9. Sprememba XI. Poglavja Statuta
Planika Kranj, d.d.
Predlog sklepa št. 13: točka 35 se izbriše.
Nova točka 35 se glasi: nadzorni svet je
sklepčen, če je prisotna več kot polovica
članov in odloča z večino vseh oddanih glasov. V primeru neodločenega izida glasovanja, glas predsednika nadzornega sveta
velja za dva.
3.10. Sprememba XI Poglavja Statuta
Planika Kranj, d.d. na predlog nadzornega
sveta.
Predlog sklepa št. 14: točka 39 se izbriše.
Nova točka 39 se glasi:
Članom nadzornega sveta pripada za
udeležbo na sejah in za pripravo nanje sejnina, poleg tega jim pripada nagrada, oboje
v višini, ki jo s sklepom določi skupščina.
Člani nadzornega sveta imajo pravico do
povračila stroškov v zvezi z udeležbo na seji
in drugih opravičenih stroškov v zvezi z delom nadzornega sveta, njegovih komisij ali
drugih delovnih teles, v katerih sodelujejo po
sklepu nadzornega sveta.
3.11. Sprememba XI. Poglavja Statuta
Planika Kranj, d.d.
Predlog sklepa št. 15:
V točki 45 se črta zadnji odstavek.
Nov zadnji odstavek točke 45 se glasi: za
vsako spremembo statuta je potreben sklep
skupščine. Za skupščinski sklep je potrebna
večina najmanj 3/4 pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.
3.12. Sprememba XV. Poglavja Statuta
Planike Kranj, d.d. na predlog nadzornega
sveta.
Predlog sklepa št. 16: v točki 53 se črta
zadnji stavek.
3.13. Sprememba XVI. Poglavja Statuta
Planika Kranj, d.d.
Predlog sklepa št. 17: točka 55 se izbriše.
Nova točka 55 se glasi: z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati dosedanji
statut družbe. Drugi splošni akti se uporabljajo kot akti družbe, kolikor niso v nasprotju
s tem aktom.
4. Seznanitev skupščine z novo imenovano članico nadzornega sveta – predstavnico delavcev.
Predlog sklepa št. 18: skupščina se seznani z imenovanjem Mojce Kržišnik za članico nadzornega sveta – predstavnico delavcev za mandatno dobo 4 let namesto
Jožeta Tomažina.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta
Planike Kranj, d.d.
Predlog sklepa št. 19: skupščina ugotavlja, da je Bojan Mandič z dnem 10. 9. 2004
podal odstopno izjavo s funkcije člana nadzornega sveta. Skupščina z dnem 9. 11.
2004 imenuje za novega člana nadzornega
sveta Gorazda Trčka za mandat štirih let.
6. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto
2004.
Predlog sklepa št. 20: skupščina za revizorja računovodskih izkazov in poslovanja
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Planike Kranj, d.d. in skupine Planika za l.
2004 imenuje revizijsko hišo Pricewaterhousecoopers.
7. Razno: informacija uprave o pokrivanju izgube iz leta 2002 in 2003 ter o aktualnem ﬁnančnem stanju družbe.
Skupščine družbe se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Delničar lahko
za glasovanje pooblasti tretjo osebo, če jo
pooblasti s pisnim pooblastilom, ki ga deponira na sedežu družbe najkasneje do vključno 6. 11. 2004.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
prijavi svojo udeležbo na skupščini v pisni
obliki, tako da prijave prispejo na sedež
družbe najkasneje do vključno 6. 11. 2004,
sicer delničar izgubi pravico do udeležbe na
skupščini.
Gradivo, vključno s predlaganimi spremembami statuta za 8. sejo skupščine, je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delovni dan po objavi sklica od 9. do
12. ure.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 14. uri v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča, na glede na višino zastopanega kapitala.
Planika Kranj, d.d.
uprava družbe
predsednik uprave
Milan Bajželj
član uprave
Borut Košir
Ob-26828/04
Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d.
Ljubljana ter Zakona o trgu vrednostnih papirjev obveščamo, da v skladu z 283. členom Zakona o gospodarskih družbah in na
podlagi 8.3. točke statuta GPG, d.d., Vevška
cesta 52, Ljubljana Polje, uprava družbe
sklicuje
skupščino delničarjev
Gradbenega podjetja Grosuplje d.d.,
ki bo dne 9. 11. 2004 ob 13. uri v sejni
sobi GPG, d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in imenovanje
notarja.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Izvolijo se delovna telesa skupščine po
predlogu uprave.
Ugotovi se prisotnost notarja Andreja
Škrka.
2. Vključitev družbe GPG d.d. v družbo
FAKT d.o.o.
Predlog sklepa:
Družba Gradbeno podjetje Grosuplje
d.d., Vevška cesta 52, Ljubljana – Polje, se
vključi kot vključena družba v družbo FAKT,
poslovne storitve d.o.o., Ljubljana, Dunajska
9, v skladu z 488. členom Zakona o gospodarskih družbah.
Družba FAKT poslovne storitve d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 9, v skladu s 489. členom Zakona o gospodarskih družbah izstopajočim delničarjem GPG d.d., kot primerno
odpravnino ponuja denarno odpravnino v
znesku 6.600,00 SIT za vsako delnico GPG,
ki bo z vpisom vključitve v sodni register prešla na glavno družbo FAKT d.o.o.
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FAKT d.o.o. zagotavlja, da bo kot glavna
družba ponujeno odpravnino izstopajočim
delničarjem izplačala v dveh mesecih od
vpisa vključitve v sodni register.
Pisna izjava s ponudbo in zagotovitvijo
odpravnine je deponirana na sedežu GPG
d.d. in je na vpogled delničarjem od objave
sklica skupščine dalje ter bo vključena v
notarski zapisnik skupščine, ki bo odločala
o vključitvi.
3. Umik delnic GPG d.d. z organiziranega trga.
Predlog sklepa: delnice izdajatelja Gradbeno podjetje Grosuplje, d.d. se umaknejo z
organiziranega trga vrednostnih papirjev.
4. Dokapitalizacija družbe GPG Naložbe
d.o.o.
Predlog sklepa: skupščina se seznani in
soglaša z dokapitalizacijo družbe GPG Naložbe d.o.o. s stvarnimi vložki ustanovitelja
družbe GPG d.d.
Pravico do udeležbe na seji in glasovanja imajo delničarji in njihovi pooblaščenci,
ki bodo najkasneje tri dni pred skupščino
družbi pisno prijavili svojo udeležbo. Pooblaščenci, ki bodo uresničevali glasovalne
pravice v imenu delničarjev, morajo upravi
ob prijavi predložiti pisna pooblastila delničarjev.
Glasovanje je javno. Vsaka delnica ima
1 glas. Skupščina odloča z večino oddanih
glasov.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 14. uri. Na ponovnem zasedanju bo skupščina odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda, poročilo nadzornega sveta, predlagane spremembe statuta in letno poročilo so
na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe v tajništvu predsednika uprave na
Vevški cesti 52, Ljubljana – Polje, in sicer
vsak delovni dan od 11. do 13. ure.
Priloga k 3. točki dnevnega reda sklica
skupščine GPG d.d. za dne 9. 11. 2004
Izjava družbe GPG d.d., Vevška cesta
52, 1260 Ljubljana Polje v zvezi z umikom
delnic z organiziranega trga vrednostnih papirjev.
V sklicu skupščine delničarjev GPG d.d.,
ki bo 9. 11. 2004, je v 3. točki dnevnega reda
predvideno odločanje o umiku delnic GPG
d.d. z organiziranega trga vrednostnih papirjev. Kolikor bo sklep skupščine sprejet z
večino najmanj 9/10 osnovnega kapitala, bo
sklep skupščine o umiku delnic veljaven.
Zato na podlagi četrtega odstavka 542. člena Zakona o gospodarskih družbah GPG
d.d. podaja sledečo izjavo:
GPG d.d., v skladu s 54. členom Zakona
o trgu vrednostnih papirjev in četrtim odstavkom 542. člena Zakona o gospodarskih
družbah vsem tistim delničarjem GPG d.d,
ki bodo nasprotovali umiku delnic z organiziranega trga in bodo hkrati imetniki delnic
GPG d.d. od dneva objave sklica skupščine
dalje ponuja odškodnino. Odškodnina v višini 6.600 SIT za 1 delnico GPG d.d. bo navedenim delničarjem ponujena na zapisnik,
s podpisom katerega bodo ti delničarji sprejeli ponujeno odpravnino.
Uprava GPG d.d.
Ob-26935/04
Na podlagi 283. člena ZGD in 36. člena
Statuta družbe KIV d.d. sklicujeta uprava in
nadzorni svet družbe
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skupščino delničarjev
KIV d. d., Vransko 66, Vransko,
ki bo dne 10. 11. 2004 ob 15. uri v sejni
sobi na sedežu družbe KIV d.d. Vransko,
Vransko 66.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter
predstavitev notarke Jožice Škrk iz Slovenske Bistrice.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev KIV d.d. izvoli:
– za predsednika skupščine odvetnika
Velimirja Cugmasa iz Slovenskih Konjic,
– za preštevalca glasov Marjano Jug in
Gerlinde Tavčer.
2. Poročilo nadzornega sveta KIV d.d. o
sprejemu letnega poročila za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta KIV d.d. z dne
15. 9. 2004, o sprejemu letnega poročila za
leto 2003.
3. Sklep o imenovanju revizorja za leto
2004.
Predlog sklepa: za revizorja poslovanja
družbe 2004 se imenuje revizor PLUS Revizija d.o.o. Ljubljana.
4. Razrešnica nadzornemu svetu in
upravi.
Predlog sklepa:
a) Skupščina KIV d.d. odloča o podelitvi
skupne razrešnice upravi in nadzornemu
svetu KIV d.d. za poslovno leto 2003.
b) Skupščina delničarjev KIV d.d. podeli
razrešnico upravi in nadzornemu svetu KIV
d.d. za poslovno leto 2003.
c) Za poslovno leto 2003 ugotovljen bilančni dobiček se v celotnem znesku nameni za rezerve za nakup lastnih delnic družbe.
5. Sprejem sklepa o nakupu in umiku
lastnih delnic družbe.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo družbe, da lahko po svojem predsedniku zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala in umika delnic kupi lastne delnice družbe s tem da:
a) Najvišja nakupna oziroma prodajna
cena 1 delnice ne sme presegati 3.900 SIT
na dan nakupa, najnižja pa ne sme biti manjša od 1.000 SIT.
b) Skupni nominalni znesek kupljenih
delnic ne sme presegati 20% osnovnega
kapitala.
c) Pridobijo se sredstva oziroma viri in
oblikujejo se rezerve za nakup lastnih delnic
v ustrezni višini in v skladu s predpisi.
Rezerve za lastne delnice se oblikujejo
iz čistega dobička poslovnega leta 2004,
prenesenega dobička iz leta 2003, iz revalorizacijskega popravka kapitala v najvišji
višini, to je 47,587.800 SIT.
d) Pooblastilo iz 1. točke tega sklepa velja 18. mesecev od dneva sprejetja tega
sklepa.
e) Skupščina pooblašča upravo, da lahko s soglasjem nadzornega sveta umakne
lastne delnice brez nadaljnega sklepanja
skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala. Uprava je tudi pooblaščena ob aktu sprejema opisane odločitve sprejeti čistopis Statuta s spremembo člena o osnovnem
kapitalu družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev bo na voljo na sedežu družbe
KIV d.d. Vransko, vsak delavnik od 9. do 12.
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ure od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Glasovalno pravico na skupščini lahko
uresničijo delničarji, ki so na dan sklica
skupščine vpisani v delniško knjigo ali njihovi zastopniki ali pooblaščenci, če tri dni pred
zasedanjem skupščine, v tajništvu družbe,
na sedežu družbe, pisno prijavijo svojo udeležbo in se izkažejo v svojstvu delničarja –
zastopnika ali pooblaščenca.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic
za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo zasedala pol ure kasneje v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
KIV d.d.
uprava
Kreča Ivo

Zavarovanja
SV 1087/04
Ob-26931/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 1087/04 z dne 30. 9.
2004, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št.
15/III v stanovanjskem stolpiču št. 3, v soseski BS-109-Črnuče, Ljubljana, Ulica Koroškega bataljona 13, ki stoji na parc. št.
1832/3, 1833/3, 1834/3, 1835/4, 1855/14,
1835/7, 1838/4, 1839/6, 1840/3, 1839/3,
1840/2, 1855/22, 1859/4, 1859/3, k.o. Stožice in parc. 1107/68, k.o. Črnuče, s solastniškim deležem na skupnih prostorih, objektih
in napravah, ki je last zastaviteljice Gordane
Cik, Ulica Koroškega bataljona 13, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Jožice Papež
Francelj, Plešivica 4, Notranje Gorice, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 20.160
EUR s pripadki.
SV 783/04
Ob-26936/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz
Ptuja, opr. št. SV 783/04 z dne 30. 9. 2004
je bilo enosobno stanovanje št. 10, v drugem nadstropju stanovanjsko poslovnega
objekta (z identiﬁkacijsko številko 1438) v
Ptuju, Ulica 25. maja 16, stoječega na parc.
št. 592/4, k.o. Krčevina pri Ptuju, v skupni
izmeri 46,65 m2, last dolžnika, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 26/BRV/04,
sklenjene dne 1. 9. 2004 s prodajalcem
Gradis, Gradbeno podjetje Gradnje Ptuj
d.d., Ormoška cesta 22, Ptuj in garažno-parkirno mesto št. 75, v izmeri
12,64 m2,v garažno-parkirnem delu objekta, ki se nahaja v stanovanjsko poslovnem
objektu z garažami in z garažno-parkirnimi
mesti ob Ulici 25. maja v Ptuju, ki se vodi
pod identiﬁkacijsko številko 1438, last dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.

13 /GRV/04, sklenjene dne 1. 9. 2004, s
prodajalcem Gradis, Gradbeno podjetje
Gradnje Ptuj d.d., Ormoška cesta 22, Ptuj,
zastavljeno v korist upnice Probanke d.d.,
Gosposka ulica 23, Maribor, matična številka 5459702, za zavarovanje denarne terjatve v višini 12,320.000 SIT s pripadki.
SV 418/04
Ob-26937/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Petra Mezeta, opr. št. SV 418/04 z dne
30. 9. 2004, je bilo štirisobno stanovanje v
skupni izmeri 87,81 m2, ki sestoji iz štirih
sob, kuhinje, shrambe, kopalnice, WC, predsobe, balkona in kleti, in ki se nahaja v stanovanjskem bloku na naslovu Gradišče 16,
Vrhnika, stoječem na parc. št. 1935/1 in
1935/2 k.o. Vrhnika, last zastaviteljev Branka-Nedeljka Rajakovića in Jovane Rajaković, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne
pogodbe št. 362/2888 z dne 16. 3. 1993,
sklenjene med prodajalko Republiko Slovenijo, Ministrstvom za obrambo, in kupcem
Nedeljkom Rajakovićem, notarskega zapisa
sporazuma o ugotovitvi deleža na skupnem
premoženju zakoncev, notarja Petra Mezeta
z Vrhnike, opr. št. SV 307/03 z dne 8. 9.
2003, sklenjenega med udeležencem Brankom-Nedeljkom Rajakovićem in udeleženko
Jovano Rajaković, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
141.475 CHF, s pripadki.
SV 1062/04
Ob-26938/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 1062/04 z dne 30. 9.
2004, je bilo enosobno stanovanje št. 42, v
skupni izmeri 39,56 m2, s kletnim prostorom in solastniškim deležem na skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah, v drugem nadstropju večstanovanjske hiše na
naslovu Knaﬂičeva ulica 32 v Mariboru, pripisane vl. št. 1610/24, k.o. Spodnje Radvanje, na podlagi pravnomočnega sklepa o
dedovanju po umrlem Štromajer Francu,
opr. št. I D 436/2004 z dne 2. 9. 2004, ki ga
je izdalo Okrajno sodišče v Mariboru, last
Štromajer Boštjana zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank Eberndorf registrierte
G.m.b.H., Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 15.000 EUR, kar znaša
preračunano po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan podpisa notarskega zapisa 3,597.126 SIT, z letno obrestno mero
6,5% in 5% letnimi zamudnimi obrestmi, z
zapadlostjo prvega obroka na dan 20. 11.
2004 in zapadlostjo zadnjega obroka na
dan 20. 10. 2014.
SV 315/04
Ob-26939/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Jasne Bečaj Božičnik iz Šentjurja pri Celju, opr. št. SV 315/04
z dne 24. 9. 2004, je bilo mansardno stanovanje št. 2, v skupni izmeri 41,12 m2, v poslovno stanovanjski stavbi vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Šentjurju, pri
vložku številka 221, parc. št. 34/3 katastrske
občine Planina, ki ga je pridobil Doberšek
Marjan, kot kreditojemalec in zastavitelj na
podlagi kupoprodajne pogodbe št. DM
2/2004 z dne 19. 8. 2004, sklenjene med
prodajalcem Resevna d.d., Šentjur in kreditojemalcem in zastaviteljem, zastavljeno v
korist upnice Banke Celje, d.d. za zavarovanje denarne terjatve v višini 2,700.000 SIT s
pripadki.
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SV 648/04
Ob-26940/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Bregarja iz Litije, opr. št. SV 648/04 z dne 29. 9. 2004, je
bilo stanovanje št. 8 v izmeri 42,18 m2, v
Litiji, Jerebova 3, ki ni vpisano v zemljiški
knjigi kot etažna lastnina, last Jošt Mihca,
Šmarska c. 14, Litija in Košir Jošt Sergeje,
Cesta na Lahkomšek 11, Laško, na podlagi
pogodbe z dne 1. 9. 2004, sklenjene z Pirc
Markom, Jerebova 3, Litija, zastavljeno v
zavarovanje hipoteke v znesku 17.515 EUR
s p.p. z 5,45% obrestmi in rokom zapadlosti
1. 10. 2019, v korist Nove Ljubljanske banke, d.d. Ljubljana, matična št.: 5860571.
SV 1751/04
Ob-26941/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. SV 1751/04 z dne 1. 10. 2004,
je bilo zastavljeno stanovanje št. 16, v izmeri 30,31 m2, ki se nahaja v II. nadstropju
stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št.
80/2, k.o. Trnovsko predmestje, na naslovu
Ljubljana, Trnovski pristan 12, s pripadajočo
shrambo ter sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih, prostorih in napravah, ki bo kot etažna lastnina v zemljiško
knjigo vpisano pri podvložku k.o. Trnovsko
predmestje – stanovanje št. 16, v izmeri
30,93 m2, II. nadstropje, z identiﬁkacijsko št.
04416/030 in shrambo v pritličju v izmeri
1,30 m2, z identiﬁkacijsko št. 04416/031, last
kreditojemalca in zastavitelja, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 11. 10.
1996, med Bogdanom Pavlinom kot prodajalcem in Tomažem Tonijem kot kupcem, in
sicer v korist kreditodajalke Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem in poslovnim naslovom Ljubljana, Trg republike 2,
matična številka 5860571, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 21.000 EUR, s pripadki, ki zapade najkasneje 30. 9. 2013 oziroma z odpoklicom.
SV 452/04
Ob-26942/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Zag-Győﬁ
iz Lendave, opr. št. SV 452/04 z dne 28. 9.
2004, je bilo dvosobno stanovanje v Župančičevi ulici št. 6 v Lendavi, v skupni izmeri 54,51 m2, v lameli AP+3 v I. nadstropju, označeno s številko 3, v objektu na parc.
št. 4242, 4244, 4260 in 4276, vse k.o. Lendava, skupaj s solastninsko pravico in sorazmernim deležem na prostorih, objektih
in napravah, ki služijo objektu kot celoti,
kakor tudi delež stavbišča in funkcionalnega zemljišča, ki služi stanovanjski stavbi za
redno rabo, v lasti Franja Kopinje, EMŠO
2309969500408, stanujoč Župančičeva ulica 6, 9220 Lendava, ki ga je pridobil na
podlagi kupne pogodbe z dne 6. 3. 2001,
sklenjene med Pertoci Tomažem, roj. 4. 1.
1969, Murnova 3, Krog in Pertoci Petro, roj.
Ramovič, roj. 14. 12. 1978, Genterovci 8/a,
kot prodajalcema in dolžnikom in zastaviteljem kot kupcem, zastavljeno v korist upnice BKS – Leasing, družba za leasing, ﬁnanciranje in trgovino, d.o.o., Komenskega
12, 1102 Ljubljana, matična številka
5935539, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 23.000 EUR s pripadki.
SV 707/04
Ob-26943/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz
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Žalca, opr. št. SV 707/04 z dne 30. 9. 2004,
je bila nepremičnina - stanovanje št. 10, v
stanovanjski hiši v Žalcu, Čopova ulica 4,
stoječa na parc. št. 540, vpisana v vložku
št. 1126, k.o. Gotovlje, v izmeri 56,97 m2, v
solasti zastaviteljev Golob Slavice, EMŠO
1004952505490, Golob Štefana, EMŠO
0810951501362 in Golob Gorana, EMŠO
1003973500131, vsi stanujoči Čopova ulica 4, pošta Žalec, na podlagi kupoprodajne
pogodbe o nakupu stanovanja z dne 19. 10.
1993 in na podlagi listine, ki nadomešča
original kupoprodajne pogodbe z dne 28. 5.
2003, sklenjene med zastavitelji kot kupci
in prodajalko Občino Žalec, zastavljena v
korist upnice Banke Koper d.d., Pristaniška
14, Koper, matična številka 5092221, za
zavarovanje denarna terjatev upnice do
kreditojemalca GGS Golob Slavica, računovodske storitve, svetovanje in posredništvo, k.d., v znesku 4,000.000 SIT, z zapadlostjo 28. 9. 2005, s pogodbeno
dogovorjeno obrestno mero 8,80% in efektivne obrestne mere, ki na dan odobritve
kredita znaša 10,45%, ter možnostjo predčasne zapadlosti v primerih, določenih v
šestem členu kreditne pogodbe, v primeru
zamude z zamudnimi obrestmi in stroški,
vključno s stroški, ki bi jih upnica imela z
uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 557/04
Ob-26944/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana,
opr. št. SV 557/04 z dne 4. 10. 2004, je bila
nepremičnina – enosobno stanovanje številka 68 v izmeri 39,88 m2 (oziroma 40,28 m2),
ki se nahaja v 7. nadstropju poslovnostanovanjske hiše na naslovu Domžale, Ljubljanska 88, stoječe na parceli številka 3873/3
k.o. Domžale, s pripadajočim solastninskim
deležem glede skupnih prostorov, delov in
naprav stavbe in zemljišča, zastavljeno v
korist zastavne upnice Avtotehne zastopanje, trgovina, izvoz-uvoz, servis in proizvodnja d.d., Ljubljana, za zavarovanje posojilne
denarne terjatve v znesku 41.675,30 EUR s
pripadki.
SV 875/04
Ob-26945/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 875/04 z
dne 30. 9. 2004, je bilo stanovanje št. 9, v
III. nadstropju v izmeri 44,30 m2 in shramba
številka 9, v 2. kleti v izmeri 2,65 m2 ter parkirno mesto št. 71 v 1. kleti v izmeri 12,40 m2,
ki se nahaja v Ljubljani, na naslovu Štihova
ulica 20, na parc. št. 1796/17 k.o. Bežigrad,
zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, last zastavitelja Petra Paula Arneža, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 16. 9.
2004, sklenjene z Juretom Brečkom, 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 75.750 EUR, v SIT protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
SV 876/04
Ob-26946/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 876/04
z dne 30. 9. 2004, je bilo stanovanje št. 16,
v IV. nadstropju v izmeri 65,58 m2 in shramba številka 16, v 2. kleti v izmeri 2,80 m2, ki
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se nahaja na naslovu Štihova ulica 20, v
Ljubljani, stoječe na parc. št. 1796/17 k.o.
Bežigrad, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, last zastaviteljev Roberta
Bratuše do 2/3 in Mirjane Bratuša do 1/3,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 15. 11.
2002, sklenjene s prodajalko Martino Zorn,
zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji,
s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 35.2400
EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 420/04
Ob-26947/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Škovrlj iz
Ptuja, opr. št. SV 420/04 z dne 29. 9. 2004,
je bilo stanovanje številka 5, v izmeri
41,39 m2, v poslovno stanovanjskem objektu na Potrčevi cesti 15-17 na Ptuju, ki leži na
parc. št. 537/3, pripisani k z.k. vl. št. 2875
k.o. Ptuj, katerega lastnik do celote je dolžnik Toplak Srečko s.p. Elektromehanika Sekom, Krčevina pri Vurbergu 80, Ptuj, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 14. 9.
2004, sklenjene s prodajalcem Jankom Gabrovcem s.p. zaključna dela v gradbeništvu,
Potrčeva cesta 11, Ptuj zastavljeno v korist
upnice Nove KBM d.d., Vita Kraigherja 4,
Maribor, matična številka 5860580 za zavarovanje denarne terjatve v višini 8,265.000
SIT s pripadki.
SV 424/04
Ob-26948/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Škovrlj iz
Ptuja, opr. št. SV 424/04 z dne 30. 9. 2004,
je bilo dvosobno stanovanje v izmeri
82,25 m2, v I. nadstropju stanovanjske stavbe Prešernova ulica 22, Ptuj, stoječe na
parc. št. 1291, pripisane k z.k. vl. št. 784 k.o.
Ptuj, katerega lastnik do celote je dolžnik
Šega Rudolf, Dornava 40 b, Dornava, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 28. 6.
2004, sklenjene s prodajalcem Šneberger
Tomažem, Prešernova 22, Ptuj, zastavljeno
v korist upnice Nove KBM d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka 5860580
za zavarovanje denarne terjatve v višini
8,000.000 SIT s pripadki.
SV1355/2004
Ob-26949/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1355/2004 z dne
24. 9. 2004, je bila nepremičnina, trisobno
stanovanje št. 29, v izmeri 69,95 m2, v IV.
nadstropju stanovanjske hiše Borova vas
24, Maribor, zgrajene na parc. št. 2355,
k.o. Spodnje Radvanje, s solastninsko pravico na skupnih prostorih, delih in napravah objekta, kakor tudi na funkcionalnem
zemljišču, ki je last zastaviteljice Ivane
Hödl, EMŠO 2703950505468, stanujoče
Zgornja Kungota 038, na podlagi posadne
listine z dne 30. 4. 2004, sklenjene v zvezi
s pogodbo o prodaji nepremičnine oziroma
stanovanja z dne 14. 10. 1996, s prodajalcem Krajnc Borisom in Krajnc Janjo, zastavljena v korist upnice Nove kreditne
banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 11,800.000 SIT s
pripadki.

Stran

6868 /

Št.

108-109 / 8. 10. 2004

SV 1390/2004
Ob-26950/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1390/2004 z dne
4. 10. 2004, je bila nepremičnina, stanovanje številka 1 v skupni izmeri 32,09 m2, s
pripadajočim kletnim prostorom, v pritličju
stanovanjske stavbe na naslovu Ob gozdu
002, Maribor, s solastniškim deležem na
vseh skupnih prostorih, delih, objektih in napravah in na funkcionalnem zemljišču večstanovanjske hiše, stoječe na parc. št.
1723/1 k.o. Pobrežje, ki še ni vpisana v
zemljiško knjigo kot etažna lastnina in je last
Petre Šabeder, EMŠO 0505975505590, stanujoče Maribor, Vrazova ulica 046, do celote, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen
Krekova banka d.d., Slomškov trg 018, Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini
3,000.000 SIT s pripadki.
SV 545/2004
Ob-26951/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Danice Hojs iz Gornje Radgone, opr. št. SV 545/2004 z dne
1. 10. 2004, je bilo stanovanje št. 2 v pritličju stanovanjske hiše Kocljeva ulica 7, Gornja Radgona, stoječe na parc. št. 216 vl. št.
639 k.o. Gornja Radgona, v izmeri 81 m2, s
kletnim prostorom, last zastaviteljev Bojana
in Silvestre Šarkan, vse gornje z naslednjimi
podatki o terjatvi, zavarovane s hipoteko:
glavnica 55.000 EUR (na dan sklepanja
sporazuma 13,255.000 SIT); redne obresti
7,5% in letne zamudne obresti 12,5%; zapadlost 1. 10. 2019 ali prej, če dolžnika zamujata s plačilom zneska, ki presega vsoto
dveh obrokov, vse v korist upnice Raiffeisenbank St. Stefan – Jagerberg – Wolfsberg, Mureckertraße 23, 8083 St. Stefan in
Rosental, Avstrija,
matična
številka
1780599.
SV 1422/04
Ob-26952/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat, opr.
št. SV 1422/04 z dne 5. 10. 2004, je bila nepremičnina, enosobno stanovanje številka
68 v izmeri 43,86 m2, v mansardi, s pripadajočim kletnim prostorom številka 68, kar vse
se nahaja v stanovanjski stavbi v Mariboru,
Gregorčičeva ulica 21 A, zgrajeni na parceli
številka 1481, katastrska občina Maribor-grad; last dolžnice – zastaviteljice na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 23. 9.
2004, sklenjene med dolžnico – zastaviteljico Brigito Pavlič Pogačar, kot kupcem ter
med Slavico Tomažič kot prodajalko, zastavljena v korist upnice Zveze bank, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Bank und
Revisionsverband, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnice – zastaviteljice Brigite Pavlič Pogačar v višini 38.000
EUR s pripadki.
SV 968/2004
Ob-26953/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 968/2004 z dne
29. 9. 2004, je stanovanje št. 147 v izmeri
67,01 m², v pritličju, s pripadajočim kletnim
prostorom v izmeri 3,68 m², v večstanovanjski stavbi v Mariboru, Ul. Staneta Severja 19, ki stoji na parc. 1847/3 k.o. Sp.
Radvanje, last Dvanajščak Gorazda, stanu-
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jočega Maribor, Ul. Staneta Severja 19, na
temelju kupoprodajne pogodbe z dne 22. 9.
2004 in trisobno stanovanje v izmeri 74,98
m², v VII. nadstropju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Ul. Moše Pijada 23 b, ki
stoji na parc. 423/3 k.o. Tabor, last Dvanajščak Aglaje, stanujoče Maribor, Ul. Moše
Pijada 23 B, na temelju kupoprodajne pogodbe z dne 18. 6. 2003, zastavljeno v
korist Bank Austria Creditanstalt, za zavarovanje denarne terjatve v višini 99.603
CHF s p.p., plačljive v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za
CHF na dan plačila.
SV 983/2004
Ob-26954/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV983/2004 z dne
4. 10. 2004, je stanovanje št. A4 z oznako
A1,P/4, v izmeri 72,64 m2, v pritličju, št.
etaže 2, identiﬁkac. št. 0677/1903/001 k.o.
Zg. Radvanje, v Mariboru, Lackova 41c in
pomožni prostor v izmeri 5 m2, številka etaže 2, identiﬁkac. št. 0677/1903/122 k.o. Zg.
Radvanje, v Mariboru, Lackova 41d, solast
Felser Davida in Soršak Katje, na temelju
prodajne pogodbe z dne 30. 7. 2004, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 49.550 CHF s pp, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS za CHF na
dan plačila.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 46/2004
Os-26661/04
1. Z dnem 27. 9. 2004 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom »KTR«, Keramičarstvo, Repič Marjan s.p. Štefana Kovača 13, Murska Sobota, davčna številka
68952244, matična številka 5660153.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in potrebno
dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku 2 mesecev po objavi
tega stečajnega postopka. K vsaki prijavi je
potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Vsi
dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih.
Ne plača se takse za prijavo terjatve delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
ﬁzične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-1000338529, sklic na št.
11 42200-7110006-51100464.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 21. 12. 2004 ob 13. uri pri tukajšnjem
sodišču v Murski Soboti v sobi št. 12.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 27. 9. 2004 nabije na oglasno desko
sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 27. 9. 2004
St 32/04
Os-26662/04
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
dolžnika Zidarstvo Dušan Petković, s.p.,
Glavni trg 9, Vipava, sklenilo:
Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Zidarstvo Dušan Petković, s.p., Glavni
trg 9, Vipava, matična številka: 5259837,
davčna številka: 73349364, številka dejavnosti 45.210 in se ga takoj zaključi (99. člen
ZPPSL).
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Pravnomočni sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v vpisnik podjetnikov,
ki ga vodi Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Nova Gorica, izpostava
Ajdovščina.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka v vpisnik podjetnikov dolžnik
preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi v
zvezi s stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 9. 2004
St 20/2004
Os-26663/04
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 20/2004, z dne 27. 9. 2004 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom TP
Euroles splošno mizarstvo in trgovina
d.o.o., Glančnik 6, Mežica, matična številka 5915473, davčna številka 48652792.
Odslej ﬁrma glasi: TP Euroles splošno
mizarstvo in trgovina d.o.o. – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Radovan Triplat iz Kotlje 94, Kotlje.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. I. narok za preizkus terjatev bo dne
15. decembra 2004, ob 10. uri, v sobi št. 38
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 27. 9.
2004.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 27. 9. 2004
St 171/2003
Os-26664/04
To sodišče je pod opr. št. St 171/2003
dne 9. 9. 2004 potrdilo prisilno poravnavo
nad dolžnikom J.R. Sirius – družba za projektiranje in izdelavo strojne opreme
d.o.o., Tuškova 37, Maribor, in njegovimi
upniki, ki glasi:
Prisilna poravnava nad dolžnikom J. R.
Sirius – družba za projektiranje in izdelavo
strojne opreme d.o.o., Tuškova 37, Maribor,
je sprejeta in se potrdi.
Razred A – razred upnikov, katerih terjatve se poplačajo 20% v enem letu od pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni poravnavi.
Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
roki poplačila terjatev za navedeni razred se
nahajajo v načrtu ﬁnančne reorganizacije, ki
jo je predložil dolžnik.
Seznam upnikov, katerih terjatve so ugotovljene z navedbo ugotovljenih in zmanjša-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
nih zneskov njihovih terjatev, se nahajajo v
sklepu o prisilni poravnavi.
Prisilna poravnava nad zgoraj navedenim dolžnikom je postala pravnomočna dne
22. 9.2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 9. 2004
St 181/2004
Os-26665/04
To sodišče je s sklepom St 181/2004 dne
27. 9. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Mago d.o.o. Ljubljana, Tržaška
cesta 2, matična številka: 5313333, davčna
številka: 68978944.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Darja Erceg iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 15. 12. 2004 ob 12.15, soba 307/a tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 9. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 9. 2004
St 197/2004
Os-26666/04
To sodišče je s sklepom St 197/2004 dne
27. 9. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom DRF Plus Družba za razvoj in
ﬁnanciranje d.d. Ljubljana, Dalmatinova
2, Ljubljana, matična številka 5286271,
davčna številka: 86970542.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Majda Šantl iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 10. 1. 2005 ob 11. uri, soba 368/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 9. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 9. 2004
St 17/2004
Os-26672/04
To sodišče na podlagi drugega odstavka
52. člena ZPPSL objavlja sledeči oklic:
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1. To sodišče v Kopru razpisuje narok za
prisilno poravnavo nad dolžnikom Rokava,
splošno gradbeno podjetje d.o.o., Dekani 3c, Dekani, ki bo dne 27. 10. 2004 ob 9.
uri v sobi št. 130/I tukajšnjega sodišča.
2. Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne reorganizacije ogledajo v sobi št. 208/II
tukajšnjega sodišča.
3. Upniki, ki so ali bodo o predlagani
prisilni poravnavi glasovali pisno, naj poravnalnemu senatu pošljejo glasovnico z
originalnim podpisom in žigom skupaj z
dokazom, da jo je podpisal zakoniti zastopnik oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje upnika. Pri glasovanju se bodo upoštevale tiste pisne glasovnice, ki bodo na
senat prispele najkasneje do konca glasovanja na naroku.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 29. 9. 2004
St 13/2004
Os-26673/04
V stečajni zadevi zoper stečajnega
dolžnika Transportkomerc Podjetje za
transport in trgovino, d.o.o., Nova Gorica, Ulica bratov Hvalič 13, Kromberk, bo
drugi narok za preizkus terjatev 26. 10.
2004 ob 8.45 v razpravni dvorani 108/I tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 9. 2004
St 26/2004
Os-26674/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 26/2004 z dne 29. 9. 2004 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Inter Point
družba za trgovino, storitve, gostinstvo
in turizem d.o.o., Dravinjski vrh 13, matična številka 5309751, šifra dejavnosti
70.250, davčna številka 52504662.
Odslej ﬁrma glasi: Inter Point družba za
trgovino, storitve, gostinstvo in turizem
d.o.o., Dravinjski vrh 3 – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske
Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih
in dokazi v roku dveh mesecev od dneva
objave oklica o začetku tega stečajnega
postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne
16. 11. 2004, ob 8.30, v sobi št. 26/II, tega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
29. 9. 2004.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 29. 9. 2004
St 4/2003
Os-26675/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 4/2003 z dne 1. 9. 2004, v smislu prvega odstavka 169. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo
stečajni postopek zoper stečajno maso
stečajnega dolžnika AP-PRO podjetje za
proizvodnjo in montažo kovinskih in
galvanizacijskih izdelkov d.o.o., Lovrenc na Dravskem polju 3–4.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 29. 9. 2004
St 114/2003
Os-26676/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 114/2003 dne 28. 9. 2004 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Ekmos Elektro
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kovinska montaža, oprema, sistemi
d.o.o., Šuštarjeva 42, Trbovlje, zaključilo
stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 9. 2004
St 26/2004
Os-26677/04
To sodišče je na seji senata dne 28. 9.
2004 pod opr. št. St 26/2004 sprejelo naslednji sklep: stečajni postopek nad dolžnikom Posredništvo in zastopanje Marjan
Krnc s.p., Glavna cesta 9, Mirna, matična
številka 1108581, šifra dejavnosti 51.190,
se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Posredništvo in zastopanje Marjan Krnc
s.p., Glavna cesta 9, Mirna, izbriše iz vpisnika samostojnih podjetnikov.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo
v roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 28. 9. 2004
St 119/2004
Os-26678/04
To sodišče je s sklepom St 119/2004
dne 28. 9. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom KIIM Razvoj, proizvodnja,
turizem d.o.o., Podmilščakova 25, Ljubljana, matična številka 5491347, davčna
številka 93963629.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Luigi Varanelli iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT ali poslati original dokazila o plačilu
sodne takse na transakcijski račun št.:
01100-1000339014 (sklic na št.: 11
42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 10. 1. 2005 ob 10.30, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 9. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 9. 2004
St 16/2004
Os-26731/04
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 16/2004 z dne 30. 9. 2004 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Camtec, trgovina, d.o.o., Frankovo naselje 82,
Škofja Loka, matična številka: 5947880,
šifra dejavnosti: 51.140, davčna številka:
51698374.
2. Za stečajnega upravitelja je določen
Andrej Marinc, Dunajska 106, Ljubljana.
3. Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih in dokazili prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
4. Narok za preizkus terjatev bo dne
28. 1. 2005 ob 9. uri v sobi št. 113/I tukajšnjega sodišča.
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5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 30. 9. 2004.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 30. 9. 2004
St 135/2002
Os-26733/04
To sodišče je s sklepom St 135/2002 z
dne 24. 9. 2004 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Trist d.o.o., Reber 17,
Škoﬂjica – v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa je odredilo
izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 2004
St 47/97
Os-26734/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 24/97 dne 24. 9. 2004 v stečajnem postopku nad dolžnikom Pro Garden Prosenc in ostali d.n.o., Beričevo 52, Dol
pri Ljubljani, zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2004
St 19/2004
Os-26736/04
To sodišče je s sklepom St 19/2004 z
dne 27. 9. 2004 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Ipas Interport Proizvodnja in trgovina, d.o.o., Ljubljana,
Šmartinska 188 – v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa je odredilo
izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 9. 2004
St 42/2004
Os-26737/04
I. To sodišče je s sklepom z opr. št.
St 42/2004 z dne 30. 9. 2004 začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Klemenčič Darkom
s.p., s ﬁrmo Klemenčič Darko s.p., popravilo motornih koles Yamaha servis,
Pekre, K žagi 12, p. Limbuš.
II. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh
po tej objavi.
Pritožbo je potrebno vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču.
III. Ta oklic je bil nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, dne 30. 9. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 9. 2004
St 6/2004
Os-26738/04
To sodišče je na seji senata dne 29. 9.
2004 pod opr. št. St 6/2004 sprejelo naslednji sklep:
stečajni postopek nad dolžnikom Programer, trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o., Novo mesto, Seidlova 22, matična št. 5813417, šifra dejavnosti 52.420
se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Programer, trgovina, proizvodnja in storitve
d.o.o., Novo mesto, Seidlova 22, izbriše iz
sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo
v roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 29. 9. 2004
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St 18/2004
Os-26739/04
To sodišče je s sklepom poravnalnega
senata št. St 18/2004 z dne 27. 9. 2004
začelo postopek prisilne poravnave nad
dolžnikom Bence Iztok s.p. nizke gradnje, Dolenji Boštanj 20, matična številka
5271877, šifra dejavnosti 45.210.
Upniki katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča se poziva, da sodišču z obrazloženo
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je bil
določen Zdravko Groboljšek iz Sevnice.
V upniški odbor so bili imenovani upniki:
– NGB d.o.o. Boštanj, Boštanj,
– Zavarovalnica Tilia d.d. Novo mesto,
Seidlova 5,
– SGP Posavje Sevnica, d.o.o. Trg svobode 9, Sevnica,
– Kmečka zadruga Sevnica z.o.o., Savska cesta 20c, Sevnica,
– Guček Alenka, Ob gozdu 23, Sevnica.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 27. 9. 2004.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 27. 9. 2004
St 70/2004
Os-26786/04
V stečajnem postopku nad ICE LINK
d.o.o., Peruzzijeva 90, Ljubljana, vas obveščamo, da se preklicuje narok za preizkus prijavljenih terjatev, razpisan za dne
18. 10. 2004 ob 10.30, v sobi 368/III in je
določen nov narok za preizkus prijavljenih
terjatev dne 15. 11. 2004, ob 9. uri, v sobi
368/III na tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 10. 2004
St 66/2003
Os-26860/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 66/2003 z dne 29. 9. 2004 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Iskra
Elektrozveze-Data d.o.o. – v stečaju,
Stegne 11, Ljubljana.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 2004
St 167/2004
Os-26861/04
To sodišče je s sklepom St 167/2004
dne 1. 10. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Svet glasbe trgovina
d.o.o. Ljubljana, Šmartinska 152, matična številka: 5953278, davčna številka:
13094246.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Simona Goriup 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 iz-

vodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT ali poslati original dokazila o plačilu
sodne takse na transakcijski račun št.:
01100-1000339014 (sklic na št.: 11
42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 10. 1. 2005 ob 10.30, soba 321/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
1. 10. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 10. 2004
St 114/2004
Os-26862/04
To sodišče je s sklepom St 114/2004
dne 30. 9. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Požek Zdravko s.p., Celovška 185, Ljubljana, matična številka
5575408, šifra dejavnosti H/55.302.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Andrej Kozelj, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in
največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.: 01100-1000339014 (sklic na
št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 21. 12. 2004 ob 10.30, v prostorih
tukajšnjega sodišča, Slovenska 41, 9. nadstropje, sejna soba.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 9. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 9. 2004
St 200/2004
Os-26863/04
To sodišče je s sklepom St 200/2004
dne 30. 9. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Retina d.o.o. družba za
trgovino na debelo in drobno, Ljubljana,
Šmartinska 152, matična številka:
5754542, davčna številka: 83414452.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Simona Goriup iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT ali poslati original dokazila o plačilu
sodne takse na transakcijski račun št.:
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01100-1000339014 (sklic na št.: 11
42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 10. 1. 2005 ob 10.30, soba 321/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 9. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 9. 2004
St 154/2004
Os-26864/04
To sodišče je s sklepom St 154/2004
dne 1. 10. 2004 začelo likvidacijski postopek nad dolžnikom Intersiba Transportna
zadruga za prevoz blaga in potnikov in
transportni inženiring z.o.o., Gaberje
81, Dobrova.
Za likvidacijsko upraviteljico se imenuje
Darja Erceg, 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
dneva objave tega oklica o začetku likvidacijskega postopka. Prijave je treba vložiti v
dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi
dokazi o obstoju terjatve in kolkovane s
predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 14. 1. 2005 ob 10. uri, soba 363/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 1. 10. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 10. 2004
St 223/2002
Os-26865/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 223/2002 z dne 29. 9. 2004 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Marof
d.o.o. – v stečaju, Rožna ulica 39, Kočevje.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 2004
St 101/2004
Os-26866/04
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 101/2004, dne 1. 10. 2004 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Tolar's d.o.o. Maribor.
Odslej ﬁrma glasi Tolar's d.o.o. Maribor,
Slovenska 17-19 – v stečaju, Maribor.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Ignac Marinič, Svetozarevska 10, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, in sicer v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
16. 12. 2004, ob 9. uri, v sobi 137 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 1. 10.
2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 10. 2004
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St 34/96
Os-26867/04
To sodišče razpisuje IV. narok za preizkus upniških terjatev v stečajni zadevi Jeklotehna d.d. – v stečaju, Maribor, dne
19. 11. 2004 ob 9. uri, v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 10. 2004
St 31/2004
Os-26868/04
I. 1. Začne se postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Batič Company Mednarodni transport in storitve, d.o.o.,
Mednarodni prehod 4, Vrtojba, 5290
Šempeter pri Gorici, matična št.
55479039, šifra dejavnosti 60.240, davčna
številka 14931699.
2. Odreja se imenovanje upniškega odbora v sestavi: Abanka Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana; TT Trgotehna
d.o.o., Sermin 7a, Koper; Talum Kidričevo
d.d., Tovarniška cesta 10, Kidričevo; Trgoavto d.d., Pristaniška 43/a, Koper; APG
Transport, d.o.o., Ljuba Šercerja 4, Nova
Gorica; Knjigovodski servis Hvala Nadja
s.p., Komen 47; Golob Borut, Drnovk 13,
Dobrovo.
II. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Ksenija Toplikar Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, pošta Šempeter pri Gorici.
III. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, naj prijavijo svoje terjatve poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni
po objavi tega oklica.
Prijava mora obsegati ﬁrmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno
višino, ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravnave.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka prisilne poravnave in se ne
obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani
višini na dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT)
in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014,
sklic na 1142218-7110006-00003104.
IV. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku prej navedenega,
30-dnevnega roka za prijavo terjatve.
V. Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča 30. 9. 2004.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 9. 2004
St 21/2004
Os-26869/04
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Domizil, lesene montažne hiše
d.o.o., Na Produ 105, Prevalje, matična
številka 1673732, davčna št. 19776209.
II. Odslej se ﬁrma dolžnika glasi Domizil
d.o.o. – v stečaju, Na Produ 105, Prevalje.

Stran

6871

III. Za stečajnega upravitelja se imenuje mag. Boris Kastivnik, univ. dipl. ekonomist, Navrški vrh 3c, Ravne na Koroškem.
IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
22. 12. 2004 ob 9. uri soba št. 38 tukajšnjega sodišča.
V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev, šteto od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo TR
računa, ali drugega računa upnika. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se
nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico, izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet),
na katerega se nanaša njihova terjatev.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% od vrednosti prijavljene
terjatve, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT).
VI. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.
VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 1. 10.
2004.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 1. 10. 2004

Izvršbe
In 2004/00415
Os-24207/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 16. 5. 2004, opr. št. 11 I 2000/01420,
je bil dne 9. 6. 2004 opravljen v korist upnika mld. Brkovič Anteja in Brkovič Maro,
Vrhovci c. III/20, Ljubljana, rubež 1/4 dolžniku lastnega stanovanja v IV. nadstropju,
Smrtnikova 4, Ljubljana, last dolžnika Brkovič Ivana, Smrtnikova 4, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 8. 2004
In 2002/01284
Os-25239/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 4. 2. 2003, opr. št. In 2002/01284, je
bil dne 23. 3. 2004 opravljen v korist upnika
Fantasy 2000 d.o.o., Ajdovščina 1, Ljubljana, rubež stanovanja v kleti v stan. hiši Žibertova 7, Ljubljana, v izmeri 62,01 m2, last
dolžnice Čamernik Barbare, Žibertova 7,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 9. 2004
Z 2002/01435
Os-26049/04
Na podlagi sklepa opr. št. Z 2002/01435,
ki ga je dne 23. 9. 2004 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na
trisobnem stanovanju št. 10 v izmeri
72,04 m2, ki leži v I. nadstropju v smeri
sever-jug stanovanjskega objekta SB-3,
parc. št. 172/11, k.o. Preska, v soseski
MeS-7, Preska Medvode, z ustreznimi
skupnimi deli stavbe, na naslovu Kalanova
5, Medvode, ki je last zastaviteljev, na podlagi kupne pogodbe št. 80-6843 z dne 7. 3.
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1980 in dodatka h kupni pogodbi št.
80-6843 z dne 22. 5. 2981, obeh sklenjenih s prodajalcem Gradbenim podjetjem
Megrad, n.sol.o., TOZD gradbena operativa, n.sub.o., Ljubljana, s prepovedjo odtujitve in nadaljnje obremenitve, zastavna
pravica v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
46.448 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 8. 2004
Z 02/00995
Os-22791/04
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 02/00995 z dne 13. 12.
2002, je bila ustanovljena zastavna pravica
na nepremičnini, ki obsega lokal v objektu
»F« v Novi vasi II/A, na naslovu Prušnikova
40, Maribor, v izmeri 64,01 m2, ki je v solasti dolžnika do 1/2 in dne 2. 7. 2004 zarubljena v korist upnika za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,516.094,50 SIT s
pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 8. 2004
Z 02/00812
Os-22792/04
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 02/00812 z dne 14. 3.
2003, je bila ustanovljena zastavna pravica
na nepremičnini, ki obsega stanovanje št.
14, ki se nahaja v 3. nadstropju večstanovanjskega objekta v Mariboru, Ul. heroja
Šlandra 15, v izmeri 64,64 m2, ki je last
dolžnika v celoti, ki je bila dne 2. 7. 2004
zarubljena v korist upnika za zavarovanje
denarne terjatve v višini 5,517.099,70 SIT
s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 8. 2004
In 151/03
Os-26060/04
Na podlagi sklepa opr. št. In 151/03 z
dne 12. 12. 2003, ki ga je izdalo Okrajno
sodišče v Trbovljah, je bilo stanovanje št.
2, v II. kleti večstanovanjske hiše Šuštarjeva kolonija 1, Trbovlje, v izmeri
39,90 m2, v lastni dolžnika Artisan inženiring d.o.o., Trbovlje, zarubljeno v korist
upnice Komunala Trbovlje d.o.o., Savinjska c. 11a, Trbovlje, zaradi izterjave
114.587 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 17. 9. 2004
In 9/04
Os-22498/04
V smislu določila 211. člena ZIZ, se na
podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Velenju z dne 25. 3. 2004, pod opr. št. In
9/04, ki je postal pravnomočen 7. 4. 2004,
v korist upnika RS, Ministrstvo za ﬁnance,
DURS, DU Velenje, zoper dolžnika Epsicom, storitve in proizvodnja, d.o.o., Bevče
9, Velenje, zaradi izterjave 118.062,72 SIT
s pp, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in jo predstavlja
poslovni prostor v izmeri 140,75 m2, v stanovanjskem bloku na Stantetovi 2 v Velenju, kateri stoji na parc. št. 2427/4, vpisani
v vl. št. 2774, k.o. Velenje, ki je po podatkih
v spisu last dolžnika Epsicom, storitve in
proizvodnja, d.o.o., Bevče 9, Velenje, v
celoti.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 20. 7. 2004
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Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 8762/200
Os-12298/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Petje Podkrajšek, Adamičeva 18, Ljubljana, za
vknjižbo lastninske pravice pri nepremičninah, enosobnem stanovanju št. 24, v 3. nadstropju Adamičeva 18, Ljubljana, v izmeri
38,60 m2 in klet št. 24, Adamičeva 18, Ljubljana, v izmeri 2,65 m2, vpisanih v podvl. št.
2804/23, k.o. Dravlje, izdalo sklep Dn. št.
8762/2000 z dne 17. 2. 2004, s katerim je
začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
prodajne pogodbe za enosobno stanovanje v bloku Ljubljana, Adamičeva 18/III, stanovanje št. 24 v izmeri 43,59 m2, stoječe na
parc. št. 809/54, k.o. Dravlje, sklenjene med
Svetec Štefanom, roj. 24. 10. 1927, Adamičeva 18/III, kot prodajalcem in Podkrajšek
Vilmo, roj. 26. 4. 1915, Murska Sobota, Kidričeva 16, kot kupcem, z dne 2. 4. 1985.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedenih nepremičninah se zahteva v korist Podkrajšek Petje, Adamičeva 18, Ljubljana.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2004
Dn 8589/2001
Os-12520/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Červ Stanke, Kunovarejva 8, Ljubljana, ki jo zastopa
Otium d.o.o., Lily Novy 34, Ljubljana, za
vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini – stanovanju št. 64, v IX. nadstropju v
izmeri 32,75 m2, s kletjo št. 64 v kletni etaži
v izmeri 1,24 m2, vpisanem v podvl. št.
2599/64, k.o. Dravlje, izdalo sklep Dn. št.
8589/2001 z dne 19. 2. 2004, s katerim je
začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe št. 69-2477 z dne 1. 9.
1969, sklenjene med Gippos Ljubljana in
Pečnik Stanetom, roj. 21. 11. 1919, Ljubljana, Na Peči 6, za enosobno stanovanje št.
68, v skupni izmeri 32,75 m2, v IX. nadstropju, ki stoji na parc. št. 809/10, k.o. Dravlje.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedenih nepremičninah se zahteva v korist
Podkrajšek Červ Stanke, Kunovarjeva 8,
Ljubljana.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 4. 2004
Rz 5/96
Os-22280/04
Z oklicem o začetku postopka dopolnitve
zemljiške knjige s parc. št. 488, k.o. Banši-

ce, glede katere je verjetno izkazal lastninsko pravico Strgar Branko, Banjšice 71, Grgar, se poziva vse imetnike pravic na
nepremičnini, da v dveh mesecih od objave
tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o pravicah, navedenih v oklicu o začetku postopka
dopolnitve zemljiške knjige, oziroma obstoj
pogojev za začetek postopka dopolnitve
zemljiške knjige iz 1. točke prvega odstavka
229. člena Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l.
RS, št. 58/03).
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 7. 2004
Dn 281/2004
Os-22549/04
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po sodnici Eriki Rejc v postopku vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske
pravice pri parc. št. 289/2, vpisani v vl. št.
268, k.o. Nova Gorica, začetem dne 20. 1.
2004, na predlog Morenčič Branka, Rada
Simonitija 10, Nova Gorica, ki ga zastopa
odv. Maja Krašovec Orel, izdalo sklep z Dn
št. 281/2004 z dne 31. 5. 2004, s katerim je
začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
menjalne pogodbe, sklenjene med Samoupravno komunalno skupnostjo Občine
Nova Gorica in Stanovanjsko zadrugo Rožna Dolina II, p.o.z.o.j. z dne 21. 11. 1980, št.
346/78-25, za parc. št. 289/2, vpisano v vl.
št. 268, k.o. Nova Gorica.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedenih nepremičninah se zahteva v korist
Morenčič Branka, roj. 12. 3. 1936, Rada
Simonitija 10, Nova Gorica, do 6/10 in Morenčič Florjane, roj. 23. 10. 1942, Rada Simonitija 10, Nova Gorica, do 4/10.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic
na nepremičnini, da v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist zgoraj navedenih oseb.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 2. 8. 2004
Dn 1925/2004
Os-22166/04
Začne se postopek nastavitve zemljiške
knjige po 213. členu Zakona o zemljiški knjigi za parc. št. 327/26, travnik v izmeri
448 m2, k.o. Robedišče.
Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati z dne 13. 9.
2004.
Imetniki pravic na tej nepremičnini se pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na kraju
poizvedb prijavijo pravice, ki naj se vpišejo
v zemljiško knjigo.
Poizvedbe se bodo opravljale v času od
13. 9. do 18. 10. 2004, vsak ponedeljek od
9. do 12. ure, v sobi št. 9 pri Okrajnem sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 2. 8. 2004
Dn 1905/2004
Os-22168/04
Začne se postopek nastavitve zemljiške
knjige po 213. členu Zakona o zemljiški knjigi za parc. št. 126/3, njiva v izmeri 54 m2,
k.o. Robedišče.
Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati z dne 13. 9.
2004.
Imetniki pravic na tej nepremičnini se pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na kraju
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poizvedb prijavijo pravice, ki naj se vpišejo
v zemljiško knjigo.
Poizvedbe se bodo opravljale v času od
13. 9. do 18. 10. 2004, vsak ponedeljek od
9. do 12. ure, v sobi št. 9 pri Okrajnem sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 2. 8. 2004
Dn 1907/2004
Os-22170/04
Začne se postopek nastavitve zemljiške
knjige po 213. členu Zakona o zemljiški knjigi za parc. št. 1094/120, gozd v izmeri
2.193 m2, k.o. Idrsko.
Poizvedbe glede pravic na tej nepremičnini se začnejo opravljati z dne 13. 9.
2004.
Imetniki pravic na tej nepremičnini se pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na kraju
poizvedb prijavijo pravice, ki naj se vpišejo
v zemljiško knjigo.
Poizvedbe se bodo opravljale v času od
13. 9. do 18. 10. 2004, vsak ponedeljek od
9. do 12. ure, v sobi št. 9 pri Okrajnem sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 2. 8. 2004
Dn 1903/2004
Os-22171/04
Začne se postopek nastavitve zemljiške
knjige po 213. členu Zakona o zemljiški knjigi za parc. št. 55/3, njiva v izmeri 251 m2, in
parc. št. 57/4, travnik v izmeri 51 m2, obe
k.o. Robedišče.
Poizvedbe glede pravic na teh nepremičninah se začnejo opravljati z dne 13. 9.
2004.
Imetniki pravic na teh nepremičninah se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
Poizvedbe se bodo opravljale v času od
13. 9. do 18. 10. 2004, vsak ponedeljek od
9. do 12. ure, v sobi št. 9 pri Okrajnem sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 2. 8. 2004
Dn 1904/2004
Os-22172/04
Začne se postopek nastavitve zemljiške
knjige po 213. členu Zakona o zemljiški knjigi za parc. št. 55/5, njiva v izmeri 263 m2 in
parc. št. 57/5, travnik v izmeri 49 m2, obe
k.o. Robedišče.
Poizvedbe glede pravic na teh nepremičninah se začnejo opravljati z dne 13. 9.
2004.
Imetniki pravic na teh nepremičninah se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
Poizvedbe se bodo opravljale v času od
13. 9. do 18. 10. 2004, vsak ponedeljek od
9. do 12. ure, v sobi št. 9 pri Okrajnem sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 2. 8. 2004
Dn 1902/2004
Os-22173/04
Začne se postopek nastavitve zemljiške
knjige po 213. členu Zakona o zemljiški knjigi za parc. št. 109/3, njiva v izmeri 340 m2,
k.o. Robedišče.
Poizvedbe glede pravic na teh nepremičnini se začnejo opravljati z dne 13. 9.
2004.
Imetniki pravic na teh nepremičninah se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
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Poizvedbe se bodo opravljale v času od
13. 9. do 18. 10. 2004, vsak ponedeljek od
9. do 12. ure, v sobi št. 9 pri Okrajnem sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 2. 8. 2004
Dn 19006/2004
Os-22175/04
Začne se postopek nastavitve zemljiške
knjige po 213. členu Zakona o zemljiški knjigi za parc. št. 89/10, travnik v izmeri 898 m2
in parc. št. 327/27, travnik v izmeri 366 m2,
obe k.o. Robedišče.
Poizvedbe glede pravic na teh nepremičninah se začnejo opravljati z dne 13. 9.
2004.
Imetniki pravic na teh nepremičninah se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.
Poizvedbe se bodo opravljale v času od
13. 9. do 18. 10. 2004, vsak ponedeljek od
9. do 12. ure, v sobi št. 9, pri Okrajnem sodišču v Tolminu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 2. 8. 2004

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 727/2004
Os-25511/04
Okrožno sodišče Celje je v pravdni zadevi tožeče stranke Verlak Vanje, Afred –
Doeblinstr. 24/204, München, ki jo zastopa
odv. Barica Zidar iz Celja, zoper toženo
stranko Verlak Šaina, zaradi razveze zakonske zveze, skladno z 82/4 členom Zakona o
pravdnem postopku sklenilo:
za začasnega zastopnika toženi stranki
Verlak Šainu se določi odvetnico Branko
Štanc iz Celja.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 7. 2004
P 54/2004
Os-25509/04
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni
sodnici – svetnici Darinki Plevnik v izvršilni
zadevi tožeče stranke Mika Miketiča, Žuniči 10, Adlešiči, ki ga zastopa pooblaščenec
Jože Petrovčič, odvetnik v Črnomlju, proti
toženim strankam: 1. Adlešič Jožetu, Oden
Gatan 28, 31333 Oskarston, Švedska;
2. Barjakovič Petru, Žuniči 18, Adlešiči;
3. Miho Starešiniču (tudi Miha), Žuniči 19,
Adlešiči; 4. Žunič Petru, Žuniči 3, Adlešiči;
5. Žunič Ani, Žuniči 9, Adlešiči; 6. Veselič
Zorki, Žuniči 12, Adlešiči; 7. Miketič Ivanu,
Žuniči 29, Adlešiči in nato bivajoč na neznanem naslovu in 8. Žunič Mihi, Žuniči 12,
Adlešiči in nato bivajoč na neznanem naslovu, zaradi izstavitve zemljiškoknjižne listine zaradi priposestvovanja, pcto 50.000
SIT, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, dne 27. 8. 2004 postavlja začasnega zastopnika toženima strankama:
1. Miketič Ivanu, Žuniči 29, Adlešiči in nato
bivajoč na neznanem naslovu ter 2. Žunič
Mihi, Žuniči 12, Adlešiči in nato bivajoč na
neznanem naslovu.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Alojz Poljšak iz Črnomlja, Ul. Staneta Rozmana 8.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženi stranki Miketič Ivana in Žunič
Miha vse do takrat, dokler le-ta ali njen po-
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oblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 27. 8. 2004
P 32/2004
Os-25927/04
Okrajno sodišče v Grosupljem izdaja na
podlagi drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99,
96/02 in 2/04) v pravdni zadevi tožeče stranke Štefana Zupančiča in Amalije Zupančič,
oba stanujoča Hrastov dol 3, Šentvid pri
Stični, ki ju zastopa odvetnica Vlasta Polak
iz Ivančne Gorice, zoper tožene stranke Ano
Bukovič, Josefa Bukoviča, Antona Bukoviča,
Marijo Bukovič in Johana Bukoviča, zaradi
priznanja lastninske pravice in izstavitve
zemljiškoknjižne listine, naslednji sklep:
za začasnega zastopnika toženim strankam Ani Bukovič, Josefu Bukoviču, Antonu
Bukoviču, Mariji Bukovič in Johanu Bukoviču se postavi Andrej Turk, odvetnik iz Ljubljane, Vojkova 1.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko toliko časa, dokler tožena stranka ali
njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne bo postavil skrbnika.
Zoper ta sklep ni dovoljena posebna pritožba.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 20. 9. 2004
P 43/2000
Os-22291/04
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici
Ireni Renier v pravdni zadevi tožeče stranke
Dragiše Stojičeviča, Podulce 19, Raka, ki je
umrl, sedaj po vstopni pravici: 1. Andreja
Goršak Kovačič, Opekarska 12, Brežice,
2. ndl. Željko Goršak, Opekarska 12, Brežice, ki ga zastopa mati Andreja Goršak, oba
pa odv. Marko Sikošek iz Ljubljane, ter
3. Branivoj Stojičevič, Marinkovičeva 27b,
Karlovac, sedaj neznanega bivališča, zoper
toženo stranko neznani dediči po pokojni
Julijani Zupančič, po skrbniku odv. Zoranu
Dularju iz Krškega, zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem, objavlja
naslednji oklic:
tožniku Branivoju Stojičeviču, Marinkovičeva 27b, Karlovac, sedaj neznanega bivališča, se postavi začasni zastopnik, odv. Bojan Klakočar iz Krškega.
Začasni zastopnik bo zastopal 3. tožnika
v pravdni zadevi P 43/2000, vse dokler 3.
tožnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 30. 7. 2004
IV Pg 41/2003
Os-22864/04
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni
sodnici Lidiji Leskošek Nikolič, v gospodarskem sporu tožeče stranke Nike Operations
Netherlands B.V., Colosseum 1, Hilversum,
Nizozemska, ki jo zastopa odvetnica Sabina
Klun Lavš iz Ljubljane, proti toženima strankama 1. Jadroagent d.o.o., Pristaniška 45,
Koper, ki jo zastopa odvetnik Mitja Vezovnik
iz Kopra in 2. Yue Xiu d.o.o., Fruškogorska
3, Beograd, Srbija in Črna Gora, zaradi kršitve blagovne znamke (pcto. 500.000 SIT),
dne 16. 8. 2004 sklenilo:
drugotoženi stranki Yue Xiu d.o.o., Fruškogorska 3, Beograd, Srbija in Črna Gora,
se na podlagi 4. in 5. točke 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP, postavi začasnega zastopnika.
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Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Lado Arčon, Slovenska 6, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal drugotoženo stranko vse do takrat, dokler drugotožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 8. 2004
I 2000/15720
Os-24774/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Elizabeti Žgajnar v izvršilni zadevi
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Trg
republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Alenka Šušteršič iz Ljubljane, zoper dolžnika Vuletić Željka, Ob pošti 37, Škoﬂjica,
zaradi izterjave 276.298,80 SIT, dne 19. 7.
2004 sklenilo:
dolžniku Vuletič Željku se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku postavi
začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska
55c, iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2004
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oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 7. 2004
I 2001/00390
Os-25247/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa
odv. Alenka Šušteršič, Ljubljana, proti dolžnici Evtimovska Daﬁni, Martina Krpana 10,
Ljubljana, zaradi izterjave 39.138,80 SIT
sklenilo:
dolžnici Evtimovska Daﬁni, Martina Krpana 10, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
(ZIZ), postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Anko
Kenda Oražem, Slovenska 55c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2004

I 2000/08041
Os-24776/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Elizabeti Žgajnar v izvršilni zadevi
upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana,
ki ga zastopa odvetnica Monika Lipovec iz
Kranja, zoper dolžnika Darka Stoparja, Pijava Gorica 15, Škoﬂjica, zaradi izterjave
579.999,50 SIT, dne 21. 7. 2004 sklenilo:
dolžniku Stopar Darku se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku postavi
začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska
55c, iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 7. 2004

In 2000/00636
Os-26490/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Rozi Rems, v izvršilni zadevi upnika
Volksbank, Gewerbe – und Handelsbank
Karnten Aktiengesellschaft, Bahnhofst. 7,
A 9020 Klagenfurt, Avstrija, ki jo zastopa
odv. Colja, Rojs & Partnerji iz Ljubljane, zoper dolžnika Aleksander Flandofer-Friedmann, sedaj neznanega z evidentiranim
stalnim prebivališčem Šlajmarjeva 1a, Ljubljana, zaradi 30,314.000 SIT s pp, dne 23. 9.
2004 sklenilo:
na podlagi prvega odstavka in 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
(ZIZ), se dolžniku Aleksandru Flandorfer-Friedmannu, z evidentiranim stalnim bivališčem Šlajmarjeva 1a, Ljubljana, sedaj neznanega bivališča, postavi začasna
zastopnica, odvetnica Karlin Darja, Kotnikova 19/a, Ljubljana, ki bo zastopala dolžnika
v predmetni izvršilni zadevi vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 9. 2004

I 2000/08045
Os-24777/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Elizabeti Žgajnar v izvršilni zadevi
upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve,
d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetnica Monika Lipovec iz Kranja, zoper dolžnika Igorja Šaﬂina, Kvedrova
c. 5, Ljubljana, zaradi izterjave 662.162,50
SIT, dne 21. 7. 2004 sklenilo:
dolžniku Šaﬂin Igorju se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku postavi
začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska
55c, iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem

In 24/98
Os-22795/04
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi upnika Dom upokojencev Gradišče, Gradišče 4, Dornberk, ki ga zastopa
odvetnica Kati Mininčič iz Nove Gorice, zoper dolžnico Marijo Fabjan, sedaj neznanega bivališča (prej Bate 23, Grgar), zaradi
izterjave denarne terjatve, dne 6. 7. 2004
sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
dolžnici Mariji Fabjan, neznanega bivališča, postavi začasno zastopnico, odvetnico
Mojco Šuler iz Nove Gorice, Gradnikove
brigade 19, ki bo dolžnico zastopala v izvršilni zadevi z opr. št. In 24/98, vse dokler
se dolžnica ali njen pooblaščenec ne bo
zglasil pri tem sodišču oziroma dokler skrb-

stveni organ ne bo sporočil, da je postavil
dolžnici skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 7. 2004

Oklici dedičem
D 193/2004
Os-25265/04
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem Čagran Jožefu, roj. 23. 2. 1910, državljanu Republike
Slovenije, nazadnje stanujočem Galušak
27, pošta Sv. Jurij ob Ščavnici, ki je umrl
12. 6. 1968, da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Gornji Radgoni, v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 14. 9. 2004

Oklici pogrešanih
N 13/00
Os-15813/04
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek razglasitve za mrtvo
Marto Marijo Zobec, roj. 11. 1. 1908 v Klancu pri Kozini, nazadnje stanujočo v Argentini, Conseripto Bernardi, 1398 Adroge, FCR/
1864 provincia Buenos Aires, Argentina.
Predlagatelj je od znancev iz Argentine
izvedel, da naj bi pogrešanka kmalu po
letu 1991, ko je z njo nazadnje kontaktiral,
umrla, vendar potrdila o smrti ni uspel pridobiti.
Marto Marijo Zobec pozivamo, da se
oglasi, vse, ki kaj vedo o njenem življenju
pa pozivamo, da v roku treh mesecev od
objave tega oklica to sporočijo Okrajnemu
sodišču v Sežani, ker bo sodišče po preteku tega roka pogrešanko razglasilo za
mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 25. 5. 2004

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 06492/2004
Rg-24795/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe GDA Consulting
svetovanje, d.o.o., Kotnikova 5, Ljubljana,
objavlja sklep:
družba GDA Consulting svetovanje,
d.o.o., Kotnikova 5, Ljubljana, reg. št. vl.
1/31637/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 21. 7. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
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Družabnik je Jernejčič Andrej, Šercerjeva 23, Ljubljana, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep družbenika 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 6. 9. 2004
Srg 06912/2004
Rg-25887/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe LO.LA. trgovina
na debelo in drobno, d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova ul. 2, objavlja sklep:
družba LO.LA. trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova ul.
2, reg. št. vl. 1/28327/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja z
dne 23. 6. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Winkler Aleš, Ul. Pohorskega bataljona 213, Ljubljana, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 9. 2004
Srg 07211/2004
Rg-25891/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe BIK, svetovanje,
inženiring in trgovina, d.o.o., Koroška 2,
Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Marjana
Kavčič iz Ljubljane, Čufarjeva 3, objavlja
sklep:
družba BIK, svetovanje, inženiring in
trgovina, d.o.o., Koroška 2, Ljubljana,
reg. št. vl. 1/04381/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne
20. 8. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika Krajnc Goran, Koroška 2,
Ljubljana in Rogelj Andrej, Preserje 48 b,
Preserje, 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 20. 9. 2004
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Srg 08258/2004
Rg-26384/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Grip, trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., Brnčičeva 29,
Ljubljana - Črnuče, objavlja sklep:
družba Grip, trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o., Brnčičeva 29, Ljubljana
- Črnuče, reg. št. vl. 1/09585/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 21. 9. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so Garvas Franc, Zelena pot
21, Ljubljana, Ilaš Milivoj, Poljedeljska cesta
5, Ljubljana in Pogačar Miklavž, Dergomaška 65, Ljubljana, 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 28. 9. 2004
Srg 848/2004
Rg-26487/04
Družba Šalek-Šalamon & Co., podjetje
za storitve, posredovanje in trgovino
d.n.o. Maribor, Betnavska cesta 108, reg.
št. vl. 1/9925/00, katere družbenika sta Šalamon Nada in Šalamon Branko, oba Maribor, Betnavska cesta 108, po sklepu družbenikov družbe z dne 14. 4. 2004 preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Šalamon
Nada in Šalamon Branko.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 29. 9. 2004
Srg 747/2004
Rg-25253/04
Družba Selena d.o.o., Elektronske naprave za svetlobno tehniko, s sedežem
Obmejna cesta 35, Vrtojba, Šempeter pri
Gorici, vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. 1-2110-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljev družbe z dne 3. 8. 2004.
Ustanovitelja družbe sta Arčon Boris,
Obmejna cesta 35, Vrtojba, Šempeer pri
Gorici in družba VE + KA Rte de Montagny-Champanod, Seynod, Francija, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
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stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 9. 2004
Srg 866/2004
Rg-25506/04
Družba Miral, Podjetje za proizvodnjo
in trgovino d.o.o. Lokavec, s sedežem
Lokavec 1 C, Ajdovščina, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. 1-1373-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 14. 9. 2004.
Ustanovitelj družbe je Miran Lokar, Lokavec 1 C, Ajdovščina, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 9. 2004
Srg 898/2004
Rg-26483/04
Družba Tekom d.o.o. tehnološke storitve, s sedežem Lavričeva 10, Ajdovščina, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. 1-3193-00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 27. 9. 2004.
Ustanovitelj družbe je Stanislav Kodelja,
Lavričeva cesta 10, Ajdovščina, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 9. 2004
Srg 218/2004
Rg-25882/04
Družba Kager biro, podjejte za svetovanje, projektiranje in organiziranje v
gradbeništvu ter promet z nepremičninami d.o.o., Ob Dravi 4 a, Ptuj, reg. št. vl.
1/9466-00, katere ustanovitelj je Kager Friderik, Valjevska ulica 9, Maribor, po sklepu
ustanovitelja družbe z dne 1. 7. 2004 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Kager Friderik.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 20. 9. 2004
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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Ob-26960/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za zdravje RS, kontaktna oseba:
Mateja Trtnik, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/241-76-00, faks 01/24176-04, elektronska pošta: mateja.trtnik@gov.si, internetni naslov: http://www2.gov.
si/mz/mz-splet.nsf.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za oddajo javnega naročila blaga po omejenem postopku
za dobavo plenic, rokavic in igel.
II.5) Drugi podatki: skupno naročilo za
potrebe večjega števila javnih zdravstvenih
zavodov.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 10. 2004.
Ministrstvo za zdravje
Ob-26961/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za zdravje RS, kontaktna oseba:
Andrej Levstik, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/241-76-06, faks 01/24176-04, elektronska pošta: andrej.levstik@gov.si, internetni naslov: http://www2.gov.
si/mz/mz-splet.nsf.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za oddajo javnega naročila blaga po omejenem postopku
za informacijske sisteme.
II.5) Drugi podatki: skupno naročilo za
potrebe večjega števila javnih zdravstvenih
zavodov.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 10. 2004.
Ministrstvo za zdravje
Ob-26962/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za zdravje RS, kontaktna oseba:
Andrej Levstik, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/241-76-06, faks 01/24176-04, elektronska pošta: andrej.levstik@gov.si, internetni naslov: http://www2.gov.
si/mz/mz-splet.nsf.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za oddajo javnega naročila blaga po omejenem postopku
za pisarniški material.
II.5) Drugi podatki: skupno naročilo za
potrebe večjega števila javnih zdravstvenih
zavodov.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 10. 2004.
Ministrstvo za zdravje
Ob-26963/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) radno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za zdravje RS, kontaktna oseba:
Andrej Levstik, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/241-76-06, faks 01/24176-04, elektronska pošta: andrej.levstik@gov.si, internetni naslov: http://www2.gov.
si/mz/mz-splet.nsf.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za oddajo javnega naročila blaga po omejenem postopku
za zobozdravstveni material.
II.5) Drugi podatki: skupno naročilo za
potrebe večjega števila javnih zdravstvenih
zavodov.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 10. 2004.
Ministrstvo za zdravje
Ob-26964/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za zdravje RS, kontaktna oseba:
Andrej Levstik, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/241-76-06, faks 01/24176-04, elektronska pošta: andrej.levstik@gov.si, internetni naslov: http://www2.gov.
si/mz/mz-splet.nsf.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za oddajo javnega naročila blaga po omejenem postopku
za reševalna vozila.
II.5) Drugi podatki: skupno naročilo za
potrebe večjega števila javnih zdravstvenih
zavodov.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 10. 2004.
Ministrstvo za zdravje

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
preklicuje pečat, ki je male oblike in okrogel,

premera 20 mm, obrobljen z enim krogom.
V sredini pečata je grb Republike Slovenije.
V zgornjem delu zunanjega kroga pečata je
besedilo »Republika Slovenija«. V notranjem krogu je navedeno »Ministrstvo za promet«, v tretjem notranjem krogu pa »Direkcija Republike Slovenije za ceste«, pod
grbom, v spodnjem delu četrtega notranjega
kroga je naveden sedež državnega organa
»Ljubljana«. V spodnjem delu je navedena
zaporedna številka pečata, in sicer 4. Pečat
razglašamo za neveljavnega od dne 23. 9.
2004. Ob-26814/04

Priglasitveni list
Bejtullahu Behar s.p., Cesta 20. julija 2/c,
Zagorje ob Savi, priglasitveni list, opravilna
št. 61-0721/02, izdan dne 21. 1. 2002.
gno-167461
Hrastar Florijan, Vihre 28, Mirna Peč, priglasitveni list, opravilna št. 038/1379-94.
gnl-167185
Kušar Nevenka, Kalohova 9, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-0256, izdan dne 1. 2. 1994. gnv-167300
Likar Zdravko, Srednje Gameljne 19/a,
Ljubljana Šmartno, obrtno dovoljenje, št.
2546/00 – reprezentativno, izdano dne 6. 3.
1995. gny-167722
Palko Miran, Goriški vrh 1, Dravograd,
priglasitveni list, opravilna št. 07-0501/01,
izdan dne 24. 1. 2001. gnj-167187
Pohorec Peček Nataša s.p., Limbuška
cesta 110, Maribor, priglasitveni list, opravilna št. 064-0378/94, izdan dne 7. 7. 1999.
gnv-167475
Raznašanje časopisov Čolić Radovan
s.p., Preglov trg 11, Ljubljana, priglasitveni
list, opravilna št. 26-1869/96, izdan dne 5. 4.
1996. gnu-167701
Rebol Janez, Cesta revolucije 6, Jesenice, priglasitveni list, opravilna št. 14-0807/96,
izdan dne 17. 5. 1996. gnr-167354
Sečnik Franc, Vrzdenec 20/a, Horjul, priglasitveni list, opravilna št. 28-3016/00, izdan dne 1. 1. 2000. gnb-167245
Smerčan Hilda, Ruska ulica 5, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 27-759/99, izdan dne 16. 4. 1998. gnc-167069
Šprem Dragutin, u. Šercerjeve brigade 9,
Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-2568/94, izdan dne 26. 5. 2000.
gnt-167477
Šurk – Džinić Nevenka, Trstenjakova 1A,
Ljubljana,
obrtno
dovoljenje,
št.
035818/3118/01-34/1995. gno-167257
Uršič Justina, Zgornje Stranje 6, Stahovica, priglasitveni list, opravilna št.
15-0086/94, izdan dne 28. 3. 1994.
gnk-167736
Vrtko export – impotr d.o.o., Kosančeva
ulica 10, Ljubljana, obrtno dovoljenje, št.
026556/4427/00-38/1995, izdano dne 6. 3.
1995. gnl-167210

Potne listine
Antolič Aleksander, Moškanjci 3, Gorišnica, potni list, št. P01060639. gnq-167705
Brejc Tomaž Arne, Vošnjakova 10, Ljubljana,
potni
list,
št.
P00141366.
gng-167340
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Culjkar Nika, Mestni trg 12, Višnja Gora,
potni list, št. P00796579. gnt-167827
De Brea Diego, Nanoška 22, Ljubljana,
potni list, št. P00705510. gnf-167770
Debevc Primož, Staneta Bokala 11, Jesenice, potni list, št. P00225866.
gnp-167231
Dizdarević Denis, Dunajska 196, Ljubljana, potni list, št. P00344360. gnw-167599
Fekonja Uroš, Ob gozdu 52, Lenart v
Slov.goricah, potni list, št. P00990495.
gni-167138
Gak Dušan, Sv. Anton Vrtine 5A, Pobegi,
maloobmejno prepustnico, št. AI 171352,
petletna listina za prehod z Italijo.
gnz-167571
Globokar Špela, Bizoviška 13e, Ljubljana, potni list, št. P0000316. gnr-168029
Grbec Matevž, Štihova ulica 6, Ljubljana,
potni list, št. P00294142. gnl-167610
Hrvaćanin Ratko, Cesta v Zgornji log
24/a, Ljubljana, potni list, št. P00665323.
gnn-167733
Kaligarič Simona, Dvorjane 67/a, Spodnji
Duplek, potni list, št. P00563513.
gnz-167071
Kasagić Aleksandar, Makucova ulica 37,
Ljubljana, potni list, št. P00104101.
gny-167347
Klinkon Mitja, Žabče 41, Tolmin, potni
list, št. P00239639. gnf-167116
Knez Magda, Franeta Marušiča 2, Izola
– Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI
83444. gnb-167545
Koron Zdenka, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
potni list, št. P00127748. gnm-167309
Kraljić Dragutin, Nadlesk 40/a, Stari trg
pri Ložu, potni list, št. P000057569.
gnt-167102
Kramberger Aleksandra, Severjeva 1,
Murska Sobota, potni list, št. P00755298.
gnk-167386
Kunc Matejka, Lesno Brdo 9, Ljubljana,
potni list, št. P00348458. gnc-167344
Kuronja Karl, Markovičeva 15, Maribor,
potni list, št. P00589025. gnf-167241
Leban Miroslav, Poljubinj 21B, Tolmin,
maloobmejno prepustnico, št. AI98909.
gnm-167113
Leban Tatjana, Poljubinj 21B, Tolmin,
maloobmejno prepustnico, št. AI82141.
gnj-167112
Markuš Igor, Tunjiška cesta 2/b, Kamnik,
potni list, št. P00607213. gnj-167787
Mirković Žan, Rimska cesta 14/f, 1358
Log pri Brezovici, potni list, št. P00599404.
gnd-167818
Murn Tatjana, Tenetiše 64, Golnik, potni
list, št. P00662302. gnv-167075
Novak Gorazd, Rogoza, Na gmajno 24,
Miklavž na Dravskem polju, potni list, št.
P00333973. gnr-167579
Novak Nada, Pod Vinogradi 57, Maribor,
potni list, št. P00520032. gns-167428
Novak Nada, Gasparijeva 5, Ljubljana,
potni list, št. P00603815. gnt-167752
Obid Gregor, Livarska 3, Ljubljana, potni
list, št. P00609091. gnf-167766
Odobašić Edis, Cesta XIV divizije 21,
Štore,
potni
list,
št.
P00436419.
gno-167557
Olujić Spomenka, Komenskega 14, Ljubljana, potni list, št. P00028537. gnr-167829
Paliska Anton, Bazoviška ulica 1, Koper
– Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AH 100590 desetletna listina pa prehod z
Republiko Hrvaško. gnx-167173
Pavić Stevo, Ulica Frankolovskih žrtev
44, Celje, potni list, št. P00376511.
gnm-167584
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Pavletič Mateja, Mostje 76, Lendava –
Lendva, potni list, št. P00080196.
gnu-167576
Pufek Dražen, Erbežnikova 43, Ljubljana, potni list, št. P00313912. gnz-167221
Rodošek Robert, Kočevarjeva 4, Maribor, potni list, št. P00747561. gnj-167562
Sadrija Flamur, Preglov trg 2, Ljubljana,
potni list, št. P00830788. gnb-167070
Slana Viktorija, Petkovškovo nabrežje
51, Ljubljana, potni list, št. P00273142.
gnx-167123
Smolnikar Anton Tone, Vegova 4, Kamnik, potni list, št. P00374575. gnl-167410
Strlekar Danijel, Blaževa 13, Škofja Loka,
potni list, št. BA 596815. gnt-167802
Šest Janez, Zasavska cesta 36, Kranj,
potni list, št. P00154055. gnn-167208
Šiftar Geza, Alpenstrase 58, 82194 Grobenzell, potni list, št. P00084341.
gnd-167593
Šmerc Marjan, Sončna pot 15, Velenje,
potni list, št. P00324121. gnp-167556
Turk Barbara, Vojkova 71, Ljubljana, potni list, št. P00781905. gnm-167509
Vobič Igor, Dunajska cesta 383, Ljubljana, potni list, št. P00661909. gnn-167333
Volk Jernej, Koroška cesta 115, Maribor,
potni list, št. P00923326. gnl-167235
Vranjković Jovo, Šebova 18, Novo mesto, potni list, št. P00232589. gnc-167094
Vrban Lea, Kardeljeva 57, Maribor, potni
list, št. P00203587. gnd-167743
Zarić Aleksa, Viška 49C, Ljubljana, potni
list, št. P00770344. gnv-167350
Zebec Danijel, Belski vrh 102, Zavrč, potni list, št. P00628806. gnx-167273
Zulian Klavdij, Obrtna ulica 26, Izola –
Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI
161471. gnf-167741
Živković Aleksandra, Zvezda 5, Ljubljana-Šentvid, potni list, št. P00522818.
gnz-167246
Žunič Franc, Lebanova 36, Novo mesto,
potni list, št. P00279062. gnt-167302
Žunič Nada, Lebanova 36, Novo mesto,
potni list, št. P00221845. gnu-167301

Osebne izkaznice
Agnič Alojzij, Dolenjska cesta 369, Škofljica, osebno izkaznico, št. 000564789.
gnr-167204
Andrejčič Janez, Bela cerkev 15, Šmarješke Toplice, osebno izkaznico, št.
000835018. gnv-167525
Avanzo Milena, Vodovodna 3/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000398988.
gno-167107
Avsec Janez, Rožičeva 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000106781. gne-167267
Bahor Aleksandra, Goriče pri Famljah
13, Vremski Britof, osebno izkaznico, št.
000857058. gnr-167729
Bajda Jure, Brilejeva ulica 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000847073.
gno-167807
Baralić Radenko, Ciril Metodova 3, Maribor, osebno izkaznico, št. 001629728.
gnj-167262
Bedenik Zdravko, Ul. bartov Greifov 20,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001505403.
gnc-167419
Benegalija Monika, Cesta zasavskega
bataljona 5, Litija, osebno izkaznico, št.
660489. gnd-167293
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Berglez Ema, T. Melive 6, Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št. 001599875.
gnh-167164
Bidovec Iztok Ferdo, Prušnikova 30, Maribor, osebno izkaznico, št. 001731429.
gnq-167205
Bogolin Rudolf, Ulica talcev 10, Kostanjevica na Krki, osebno izkaznico, št.
001566088. gnb-167170
Borsan Katjuša, Lebanova 38, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 000721440.
gnu-167526
Boršič Bojan, Frankolovo 33/b, Frankolovo, osebno izkaznico, št. 001477920.
gnf-167666
Boštjančič Stanislava, Rozmanova 24/d,
Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000273309. gnf-167416
Bovhan Franc, Male Poljane 7, Škocjan,
osebno
izkaznico,
št.
001638199.
gne-167542
Božak Robert, Ob Žici 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000339257. gnw-167324
Božanić Aleš, Brilejeva 14, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000842819.
gnq-167830
Božjak Marija, Na jami 9, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000360574.
gnx-167773
Brčan Boštjan, Malo hudo 13A, Ivančna
Gorica, osebno izkaznico, št. 000355914.
gne-167217
Bremec Nastja, Ulica Danila Zelena 1,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001542276. gnn-167533
Brodnik Ana Marija, Vodmatska ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001751122.
gnl-167760
Brodnik Matija David, Vodmatska ulica
11, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001784417. gnq-167759
Brodnik Mihela Rafaela, Vodmatska ulica
11, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001784415. gnn-167758
Brodnik Tina, Vodmatska ulica 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001238708.
gno-167757
Brodnik Vid, Vodmatska ulica 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001784419.
gnk-167761
Brsan Janez, Pod Srobotnikom 34, Straža, osebno izkaznico, št. 000131484.
gnw-167699
Brumen Tadej, Gosposvetska 14, Maribor, osebno izkaznico, št. 001170379.
gnx-167098
Budački Boris, Titova cesta 88, Senovo,
osebno
izkaznico,
št.
001443643.
gnm-167134
Burnik Marija, Gogalova ulica 8, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
000331852.
gni-167263
Cedilnik Nada, Švegljeva cesta 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000544737.
gnn-167058
Ceglar Nada, Magajnova 16, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001746654.
gnq-167555
Cerar Tanja, Spodnje koseze 22, Lukovica, osebno izkaznico, št. 001707217.
gnw-167224
Cerar Tomislav, Petrovčeva ulica 4, Domžale, osebno izkaznico, št. 000720239.
gnr-167804
Cigole Damjan, Veliko Širje 59, Zidani
Most, osebno izkaznico, št. 000280461.
gnj-167412
Černe Ivan, Letoviška 14, Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št. 000717723.
gnl-167385

Stran

6878 /

Št.

108-109 / 8. 10. 2004

Čiček Marta, Renkovci 41, Turnišče,
osebno
izkaznico,
št.
001632968.
gnp-167156
Čopi Uroš, Mucherjeva 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001549315.
gnp-167831
Črne Uroš, Hrdetskega 82, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000315392.
gnd-167218
Ćosić Ivica, Knafelčeva 28, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000357634.
gnx-167573
Dajčar Nika, Moste 89C, Komenda,
osebno
izkaznico,
št.
000888376.
gnh-167214
Dibelčar Viljem, Prešernova cesta 17,
Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
000805894. gnj-167212
Djurović Dijana, Ul. XIV. divizije 56, Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
001228297. gnt-167427
Djurović Franjo, Ul. XIV. divizije 56, Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
001504482. gnu-167426
Dobravec Dolores, Jesenica 13, Idrija,
osebno
izkaznico,
št.
001724253.
gni-167563
Dobrila Marjan, Kočevarjeva ulica 8, Maribor, osebno izkaznico, št. 001678434.
gni-167763
Dvoršek Ivan, Gregorčičeva 5, Radomlje, osebno izkaznico, št. 000468412.
gnu-167501
Feješ Zlatko, Zgornje konjišče 5A, Apače, osebno izkaznico, št. 001490089.
gnx-167523
Fekonja Uroš, Ob gozdu 52, Lenart v
Slov.goricah,
osebno
izkaznico,
št.
000089145. gnk-167136
Fridl Matej, Fram 4, Fram, osebno izkaznico, št. 001483717. gnk-167561
Friščić Marija, Rudiaj Papeža 5, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
000261065.
gnk-167265
Germ Eva, Mladinska 4/c, Vuzenica,
osebno
izkaznico,
št.
001504263.
gnj-167587
Germ Katja, Mladinska 4/c, Vuzenica,
osebno
izkaznico,
št.
001504261.
gni-167588
Glavan Marija, Trebinjska 11, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000109630.
gns-167778
Glušič Silvester, Kidričeva 5, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000707901.
gnr-167704
Goltnik Jožefa, Kraigherjeva 2, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000138610.
gnt-167577
Gorinšek Ana, Dobrnež 9/a, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 000824854.
gnf-167166
Grubič Veronika Hana, Pražakova 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001777463.
gnw-167199
Habjanič Marlenka, Ulica 17. julija 21,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000517154.
gnr-167404
Halužan Završki Mojca, Mestinje 47,
Podplat, osebno izkaznico, št. 000979992.
gng-167415
Herakovič Nika, Šolska 1, Brežice, osebno izkaznico, št. 001785622. gns-167253
Herakovič Olga, Šolska 1, Brežice, osebno izkaznico, št. 000852278. gnu-167251
Herakovič Sonja, Šolska 1, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
000157536.
gnt-167252
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Hren Janez, Drenov girč 171, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
000326130.
gno-167057
Hribar Irenka, Selo pri Vodicah 17/a, Vodice, osebno izkaznico, št. 001121429.
gnz-167721
Hribar Tina, Tugomirjeva 12, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000829225.
gnd-167768
Hribovšek Polonca, Kajuhova ulica 10,
Idrija, osebno izkaznico, št. 000540818.
gne-167667
Ilič Sliva, Tavčarjeva 1, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
000994519.
gnp-167106
Ipavec Aleš, Kovk 32, Col, osebno izkaznico, št. 000794639. gnp-167531
Ipavec Andrej, Cankarjeva 13, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 000584397.
gnv-167275
Jakše Simon, Golniška cesta 102, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
000784701.
gny-167072
Jelić Željko, Ulica Franca Benedičiča 8,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001052964.
gnw-167274
Jerman Ivan, Bošamarin 26, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št. 000038833.
gnb-167520
Jezernik Nataša, Nova vas 59, Nova
Vas, osebno izkaznico, št. 001788133.
gnp-167406
Jukić Tomislav, Ulica bratov Učakar 52,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001062767.
gnd-167368
Jurič Aleš, Srževica 25, Ponikva, osebno
izkaznico, št. 000321447. gnh-167714
Juvan Mihael, Leše 34, Prevalje, osebno
izkaznico, št. 000950211. gnt-167377
Kamenik Mojca, Lokrovec 68, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
001438633.
gnb-167420
Kamnikar Jože, Kersnikova 11, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000381481.
gnf-167816
Kasagić Aleksandar, Makucova ulica 37,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001715881.
gnx-167348
Kešetović Dijana, Žabjek 29, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
000418086.
gnv-167600
Kidrič Marko, Spodnje Negonje 26, Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
000335230. gng-167665
Klemen Tatjana, Šmartno v Tuhinju 6,
Laze v Tuhinju, osebno izkaznico, št.
001664355. gnc-167744
Klepac Marjeta, Luče 46/a, Luče, osebno
izkaznico, št. 000238228. gno-167132
Kleva Pleština Vesna, Bernetičeva 6, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001527821. gnc-167519
Kobal Mirjan, Sp. Kanomlja 51, Spodnja
Idrija, osebno izkaznico, št. 0014533426.
gnx-167723
Kokalj Marija Majda, Vzajemna ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001140265.
gnb-167495
Kokol Štefan, Mariborska 36, Sv.trojica v
Slov.goricah,
osebno
izkaznico,
št.
001639361. gnm-167259
Kolarič Justin, Ardro pri Raki 12, Raka,
osebno
izkaznico,
št.
001571906.
gne-167167
Koljenšič Lučka, Benčičeva 4, Koper –
Capodistria,
osebno
izkaznico,
št.
000274006. gng-167240
Kopač Majda, Trebšakova 9, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001171619.
gnn-167108

Kopar Janko, Srednik 16, Šentjanž pri
Dravogradu,
osebno
izkaznico,
št.
000282316. gnx-167248
Korpič Anton, Stara ulica 11, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 001473121.
gnm-167409
Kos Friderik, Bistriška cesta 63, Poljčane, osebno izkaznico, št. 001580893.
gnc-167444
Kotnik Natalija, Hudinja 61/a, Vitanje,
osebno
izkaznico,
št.
000402041.
gno-167707
Kovač Amalija, Izletniška ulica 6A, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000267977.
gnl-167514
Kovše Vida, Vojkova cesta 91, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000020551.
gnk-167086
Koželj Cvetka, Kidričeva cesta 34, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001119168.
gnv-167425
Krajnc Ignac, Prešernova 19, Ptuj, osebno izkaznico, št. 000486105. gnt-167402
Krajnc Marija, Cankarjeva 10, Sevnica,
osebno
izkaznico,
št.
001477460.
gnm-167559
Krajnc Milan, Bevkova 3, Maribor, osebno izkaznico, št. 000346051. gnp-167206
Kralj Grozdana, Polica 10, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001205632.
gnh-167739
Krašovec Saša, Belska cesta 44, Preddvor, osebno izkaznico, št. 000886693.
gne-167092
Križmančič Teo, Celovška cesta 140,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000725828.
gnf-167791
Križnar Stanislava, Sitarska pot 7, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
000200716.
gnk-167411
Kvas Matej, Leonova ulica 17, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000384743.
gny-167147
Lamberger Ana, Keršičev hrib 5, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001583568.
gnb-167145
Lavrič Sebastjan, Ulica Marije Drakslerjeve 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000479856. gnd-167543
Lavrič Srečko, Predilniška 3, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001532083.
gnm-167459
Lazar Friderik, Podkraj 39, Hrastnik,
osebno
izkaznico,
št.
000570778.
gno-167382
Leban Jožef, Grgan 65, Grgar, osebno
izkaznico, št. 001239407. gnd-167093
Levačič Brus, Ulica Prekmurske čete
140, Črenšovci, osebno izkaznico, št.
000420070. gnf-167266
Lovrečič Janko, Boršt 55, Marezige,
osebno
izkaznico,
št.
000142849.
gnq-167530
Mahkovec Olga, Trubarjeva ulica 26, Celje, osebno izkaznico, št. 00084873.
gnq-167380
Mahne Margarita, Poljane 3, Pobegi,
osebno
izkaznico,
št.
000382523.
gnp-167131
Majdič Mateja, Marnova 20, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 001459841.
gnr-167604
Makivić Dragan, Cahova 4, Ankaran –
Ankarano, osebno izkaznico, št. 000248397.
gnm-167234
Malerič Martin, Vojna vas 14/aB, Črnomelj, osebno izkaznico, št. 000550956.
gnm-167434
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Marko Tomaž, Sneberska cesta 17/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000137404.
gnw-167353
Marn Danijel, Grajska pot 12, Ribnica,
osebno
izkaznico,
št.
000931492.
gnl-167285
Medja Janez, Brdo 11, Bohinjska Bistrica, osebno izkaznico, št. 001758649.
gnd-167118
Medjimurec Josip, Stanežiče 53A, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
001705693. gnx-167798
Merc Bojan, Trg 65, Prevalje, osebno izkaznico, št. 001286386. gnc-167794
Mezinec Severin, Gorjansko 22, Komen,
osebno
izkaznico,
št.
000675554.
gnh-167664
Mezinec Slavica, Gorjansko 22, Komen,
osebno
izkaznico,
št.
000675525.
gni-167663
Mivec Angela, Trg revolucije 10/a, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000771236.
gnt-167702
Mlačnik Emil, Center 157, Črna na Koroškem, osebno izkaznico, št. 000844359.
gnu-167126
Murn Luka, Tenetiše 64, Golnik, osebno
izkaznico, št. 001169332. gnw-167074
Mušič Silva, Podgorje 128, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
000991675.
gnb-167220
Nemanič Blaž, Novo polje cesta XXI
11C, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001383464. gng-167365
Nerat Julija, Limbuška 140, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
00125702.
gnc-167394
Novak Irena Silverija, Stantetova 12, Maribor, osebno izkaznico, št. 000325975.
gnx-167398
Odobašić Edis, Cesta XIV divizije 21,
Štore, osebno izkaznico, št. 001760639.
gnn-167558
Okrogelnik Alenka, Mladinska 4/c, Vuzenica, osebno izkaznico, št. 001555333.
gnk-167586
Oppitz Ervin, Tržaška 29, Logatec, osebno izkaznico, št. 000823989. gno-167832
Paj Franc, Zbelovo 36, Loče pri Poljčanah, osebno izkaznico, št. 001040331.
gng-167165
Pavlin Dejan, Medvedova 18, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001178024.
gny-167247
Pavlovič Bogdan, Palčje 2, Pivka, osebno izkaznico, št. 001634362. gny-167272
Peloz Jernej, Cesta na Čuklje 68/b, Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
000845695. gne-167417
Perčič Simon, Talcev 30, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 00762254.
gnl-167260
Perme Anica, Sp. Slivnica 104, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000749537.
gnz-167596
Peternelj Branko, Koprivnik 2A, Sovodenj, osebno izkaznico, št. 000294423.
gns-167228
Pipan Milena Antonija, Na jami 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000517007.
gnw-167724
Plevanič Jožica, Gor. Skopice 22, Krška
vas, osebno izkaznico, št. 000131977.
gnl-167560
Potočnik Aleš, Podlubnik 161, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000985117.
gno-167532
Potočnik Janez, Klinetova 12, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001015098.
gnt-167602
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Potočnik Sandi, Srara cesta 91, Hoče,
osebno
izkaznico,
št.
000494569.
gnv-167575
Pucer Manda, Puče 7A, Šmarje, osebno
izkaznico, št. 001592064. gnl-167135
Pungeršek Anton, Cesta 1. maja 69,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001769155.
gnp-167581
Rehar Andrej, Škapinova ulica 13, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000410116.
gns-167703
Ribič Damir, Dobrunjska cesta 54, Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
001473426. gnk-167361
Rituper Geza, Krplivnik 53A, Hodoš –
Hodos, osebno izkaznico, št. 000183261.
gnb-167670
Rojko Branko, Smetanova 44, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000293206.
gnv-167400
Rovan Ivan, Knaﬂjev trg 10, Ribnica,
osebno
izkaznico,
št.
001752263.
gnv-167125
Rus Barbara, Libeliška gora 47, Libeliče,
osebno
izkaznico,
št.
000119214.
gnl-167160
Rutar Nikola, Podbreg 4, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 000116768. gno-167407
Sadek Vida, Rudniška cesta 27, Zreče,
osebno
izkaznico,
št.
001445613.
gni-167163
Sankovič Vinkovič Aleksandra, Gorišnica
71/B, Gorišnica, osebno izkaznico, št.
001357242. gnu-167401
Selišek Dejan, Draženci 46, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000466296. gnw-167524
Sila Adolf, Miloševa ulica 4, Nova Gorica,
osebno
izkaznico,
št.
000492150.
gni-167738
Slana Marija, Cesta zmage 8, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000912019.
gnq-167430
Slapšak Leonida, Zg. Rečica 46, Laško,
osebno
izkaznico,
št.
000271980.
gnu-167151
Slatnar Štefka, Ambrož pod Krvavcem 7,
Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico,
št. 000949389. gnl-167060
Slavec Darko, Jamova 48, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000144469.
gnc-167769
Smrdel Robert, Volaričeva 24, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
000332905.
gnn-167408
Srpan Blaž, Prušnikova ulica 31, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000005078.
gnh-167789
Stojanović Slavko, Novo polje, Cesta III/
21A, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000496473. gnf-167291
Sušinski Nastja, Fabianijeva ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000473939.
gnh-167089
Sušnik Dana, Zeleška 3, Bled, osebno
izkaznico, št. 001021427. gng-167115
Sužnik Dušan, Ciglence 65, Spodnji Duplek, osebno izkaznico, št. 001389493.
gnl-167435
�abani Marjeta, Ul. 28. maja 53, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000328565.
gnz-167471
Šabec Mitja, Mali vrh 110, Šmartno ob
Paki, osebno izkaznico, št. 000771556.
gnj-167162
Šabjan Leon, Brodarska 46, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 001286079.
gng-167740
Šaponjić Katja, Na gradišču 13, Mozirje,
osebno
izkaznico,
št.
000840961.
gnt-167202
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Šifrar Kalan Marjanca, Puštal 55A, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 001094744.
gnk-167336
Šinkovec Žiga, Preglov trg 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001602332.
gnu-167601
Šoba Edita, Razgledna 7, Štore, osebno
izkaznico, št. 000736405. gne-167717
Španzel Jožefa, Zabukovica 98, Griže,
osebno
izkaznico,
št.
001506021.
gnv-167725
Šterk Igor, Valvazorjeva 10, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000824616.
gnr-167779
Štus Iztok, Kozje 99, Kozje, osebno izkaznico, št. 000999547. gne-167392
Šuštar France, Tesarska ulica 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000705241.
gnx-167548
Švarc Simona, Kraigherjeva 7, Lenart v
Slov.goricah,
osebno
izkaznico,
št.
001398141. gnr-167129
Tarbuk Miloš, Potrčeva 38, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000858148. gnd-167393
Teropšič Ivana, Knafelčeva 31, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 001423048.
gnd-167568
Tič Saša, Ljubljanska c. 49, Horjul, osebno izkaznico, št. 001479730. gnu-167351
Tinta Roman, Gorenje polje 39, Deskle,
osebno
izkaznico,
št.
001731491.
gnb-167120
Trope Domen, Betnavska cesta 13, Maribor, osebno izkaznico, št. 001588468.
gnm-167159
Turk Matej, Sp. Jakobski Dol 2/e, Jakobski Dol, osebno izkaznico, št. 001490893.
m-1441
Vatovec Maja, Goriče pri Famljah 13,
Vremski Britof, osebno izkaznico, št.
000857046. gnu-167726
Vatovec Sara, Goriče pri Famljah 13,
Vremski Britof, osebno izkaznico, št.
001358045. gnt-167727
Vatovec Taja, Goriče pri Famljah 13,
Vremski Britof, osebno izkaznico, št.
001358069. gns-167728
Veljačić Peter, Stara vas 20, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
000153997.
gnq-167130
Verbič Milena, Savska 4, Domžale, osebno izkaznico, št. 000492187. gnh-167389
Vesel Alojzij, Vrh nad Želimljami 7, Škofljica, osebno izkaznico, št. 000701559.
gnb-167270
Vidmar Sonja, Plešičeva 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001524272.
gnt-167277
Vipotnik Ivan Boško, Gregorčičeva 9, Žalec, osebno izkaznico, št. 001480837.
gnn-167433
Vitez Rudolf, ul. Marija Kogoja 14, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000991909.
gnj-167387
Vnuk Marija, Ulica 4. maja 7, Turnišče,
osebno
izkaznico,
št.
000166602.
gno-167432
Vodopivec Jožef, Vrtojbenska cesta 5,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
001606606. gnz-167521
Vodopivec Sonja, Vrtojbenska cesta 5,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
001606608. gny-167522
Voje Iva, Novo Polje, Cesta VII/121,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
000073542. gnh-167539
Vrban Lea, Kardeljeva 57, Maribor, osebno izkaznico, št. 001727896. gns-167753
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Vrhovnik Majda, Pipanova cesta 22,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 001298881.
gnp-167706
Zagradišnik Marjeta, Črnivec 28, Brezje,
osebno
izkaznico,
št.
001751664.
gnz-167396
Zakelšek Robert, Trubarjeva ulica 7, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
000153968.
gnn-167383
Zaletel Anica, Stanežiče 7, Ljubljana-Šentvid,
osebno
izkaznico,
št.
000690275. gnj-167812
Zalokar Lovrenc, Šmarje 3, Šentjernej,
osebno
izkaznico,
št.
000086208.
gnn-167133
Zumeri Basri, Ul. Staneta Rozmana 6,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000160787. gnt-167127
Zupan Slavko, Soška 2A, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št. 000478659.
gnc-167119
Zupančič Žerjal Tatjana, Celarčeva ulica
31, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000311850. gnb-167795
Žabnikar Primož, Ljubljanska 7, Trzin,
osebno
izkaznico,
št.
001616761.
gnt-167527
Žagar Tomaž, Hacetova ulica 20, Cerknica, osebno izkaznico, št. 001296769.
gny-167097
Žefran Nada, Slavka Gruma 18, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000316202.
gnn-167233
Železnik Matjaž, Milčinskega 12, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000744678.
gnz-167146
Želodec Alojz, Limbuška 12, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000458049.
gni-167388
Žibert Marjetica, Aškerčeva 5, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 001645047.
gnx-167698
Žlebnik Henrik, Črtkova 10, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001106941. gnz-167746
Žmahar Marjan, Groharjeva 12, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
000338678.
gni-167567
Žnidaršič Angela, Celovška cesta 127,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000563247.
gnv-167775
Žvelc Rok, Valburga 41 B, Smlednik,
osebno
izkaznico,
št.
000014426.
gnw-167799

Vozniška dovoljenja
Andrašič Erik, Zaloška cesta 102, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 2090618, reg. št. 368434, izdala
UE Ljubljana. gnv-167375
Avsec Ljudmila, Ulica Marije Hvaličeve
20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 391640, reg. št. 70357, izdala
UE Ljubljana. gnj-167612
Bajda Tadej, Nova pot 10, Leskovec pri
Krškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 19103. gnd-167168
Benčič Jože, Kresniške poljane 23, Kresnice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S995374, izdala UE Litija. gnn-167283
Borsan Katjuša, Lebanova 38, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12441. gnr-167529
Brečko Marta, Izlake7, Trbovlje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1141665.
gnc-167719
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Broder Andreja, Poljanska cesta 79, Gorenja vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 21144, izdala UE Škofja Loka.
gnj-167337
Brodnik Tina, Vodmatska ulica 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1828172, reg. št. 174877, izdala
UE Ljubljana. gnp-167756
Brunc Andreja, Studenčice 1A, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S1618830,
reg. št. 28702. gnk-167186
Cedilnik Nada, Švegljeva cesta 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S90017, reg. št. 5152. gnm-167059
Cerar Tomislav, Petrovčeva ulica 4, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S001763708, reg. št. 3000.
gnq-167805
Cerkvenik Simon, Ulica Pohorskega bataljona 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1524779, reg. št. 246571,
izdala UE Ljubljana. gnq-167105
Cetko David, Prežihova ulica 12, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S1952821, reg. št. 18973, izdala UE Brežice.
gnu-167376
Cobl Miran, Smetanova 68, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S 1937119, reg. št. 67215, izdala UE Maribor. gnq-167580
Črešnar Jani, Cesta na Roglo 11D, Zreče, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
13304. gne-167317
Ćosić Ivica, Knafelčeva 28, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 334523,
reg. št. 47321, izdala UE Maribor.
gnw-167574
Dajčar Nika, Moste 89C, Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1582860,
reg. št. 23713, izdala UE Kamnik.
gni-167213
Drevenšek Aleksander, Slovenska vas
63B, Hajdina, vozniško dovoljenje, kat. A do
50
km/h
BCEGH,
št.
S2064104.
gny-167172
Feguš Bojan, Ruska ulica 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BFGH, št. S 1937554, reg. št. 23450, izdala
UE Maribor. gnb-167395
Femec Janez, Litijska cesta 31ta, Šmartno pri Litiji, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 107/2004.
gnv-167825
Fidel Jože, Vangalska 77A, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
SI49925, reg. št. 46244, izdala UE Koper.
gnw-167449
Friedl Mitja, Prezid 23, Vrhnika, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, reg. št.
14650, izdala UE Vrhnika. gnh-167064
Gatnik Tanja, Trg 3, Renče, vozniško dovoljenje, reg. št. 18434. gnc-167319
Gregorič Borut, Dekani 141, Dekani, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S1300123,
reg. št. 27849, izdala UE Koper.
gny-167222
Grilc Rok, Čadovlje 7, Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S1560946, reg. št. 55508, izdala UE Kranj.
gnr-167229
Hasanaj Nebih, Šiška 26, Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S1355000,
izdala UE Kranj. gnt-167452
Herakovič Sonja, Šolska 1, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15856,
izdala UE Brežice. gnw-167249
Hlebič Martin, Ploderšnica 2, Jakobski
Dol, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S1930473, reg. št. 12545, izdala UE Pesnica.
m-1450

Hočevar Viktorija, Zapoge 21/a, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1594660, reg. št. 215578, izdala UE Ljubljana. gnj-167637
Hrga Alojz, Moškanjci 74, Gorišnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S864760,
izdala UE Ptuj. gnv-167200
Hribar Irenka, Selo pri Vodicah 17/a, Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
295018, reg. št. 61198, izdala UE Ljubljana.
gnb-167720
Hribar Stanislav, Umekova 10, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h
BFGH, št. S1999826, reg. št. 38330.
gnd-167343
Husić Ibrahim, Obrtniška cesta 18, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, reg. št. 12436, izdala UE Trbovlje.
gnz-167121
Huzejrovič Mehmed, Goričica 2, Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1247916, reg. št. 49581. gnz-167171
Ignjatić Lidija, Bezovica 1, Vojnik, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 45149.
gns-167203
Iskra Mateja, Novokračine 40, Jelšane,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001269614, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnf-167566
Iskrić Lydia Marija, Cigaletova ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1594231, reg. št. 91839, izdala UE Ljubljana. gnl-167735
Ivančič Silva, Grabe 18, Središče ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8718, izdala UE Ormož. gnh-167189
Jakopanec Milan, Pavšičevo naselje 31,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, reg. št. 4498, izdala UE Nova Gorica. gnw-167749
Jakša Alojzij, Jačka 55/a, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 1545,
izdala UE Logatec. gnw-167824
Jarc Alojzij, Mali vrh 2, Mirna Peč, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 4762,
izdala UE Novo mesto. gnw-167424
Jukić Tomislav, Ulica bratov Učakar 52,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1550925, reg. št. 203583, izdala UE Ljubljana. gne-167367
Kacandol Tim, Britof 123, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št. S1998190, reg. št. 59157. gne-167446
Kamnikar Jože, Kersnikova 11, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 2123116, reg. št. 30240, izdala
UE Grosuplje. gng-167815
Kandus Tomaž, Ustje 15, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, št. S1598960, reg. št.
14204, izdala UE Cerknica. gnc-167544
Karadžić Enis, Gradišče 14/b, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13358, izdala UE Vrhnika. gns-167103
Kasagić Aleksandar, Makucova ulica 37,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1564971, reg. št. 229355. gnz-167346
Klemen Tatjana, Šmartno v Tuhinju 6,
Laze v Tuhinju, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h B, št. S1765091, reg. št. 16135.
gnb-167745
Klemenčič Maksimiljan, Cesta v Pregavor 6, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, reg. št. 13340, izdala UE
Piran. gnk-167311
Knez Matjaž, Tomšičeva 35, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGHCE,
reg. št. 13951, izdala UE Slovenj Gradec.
gnu-167451
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Kovač Amalija, Izletniška ulica 6A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S2028362, reg. št. 103000. gng-167515
Krašovec Saša, Belska cesta 44, Preddvor, preklic duplikata vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št. S 271701, reg. št. 951,
izdala UE Kranj. gnf-167091
Krba Stanislava, Mali Moravščak 2, Sveti Jurij ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 8872, izdala UE Gornja Radgona. gnq-167455
Križmančič Teo, Celovška cesta 140,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1214723, reg. št. 221959. gnd-167793
Kryeziu Hysni, CPB 14, Brestanica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 21860.
gni-167438
Kvas Matej, Lenova ulica 17, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S001473177, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnh-167614
Lenart Martin, Vintarovci 4, Destrnik,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1938566, izdala UE Ptuj. gng-167290
Ličer Franc, Gorenja Trebuša 30, Slap
ob Idrijci, vozniško dovoljenje, št. S1951759,
izdala UE Tolmin. gnp-167456
Liška Mitja, Štefanova ulica 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1609163, reg. št. 182211. gns-167528
Lorenci Matej, Stražišče 22B, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 15045, izdala UE Ravne na Koroškem. gnj-167312
Lupšina Jože, Mladinska ulica 2, Spodnja Idrija, vozniško dovoljenje, št. S 1887417,
reg. št. 5683. gnw-167549
Majdič Mateja, Marnova 20, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1860812, izdala UE Zagorje ob
Savi. gnp-167606
Maksimović Rajko, Stara cesta 5, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
reg. št. 27103, izdala UE Novo mesto.
gnl-167110
Marko Tomaž, Sneberska cesta 17/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S1611315, reg. št. 202041, izdala UE
Ljubljana. gnq-167355
Markovič Evgen, Polje 30, Izola – Isola,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCFGH, reg. št. 7244, izdala UE Izola.
gno-167307
Markuš Igor, Tunjiška cesta 2/b, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABGCH, št. S
1085964, reg. št. 17195, izdala UE Kamnik.
gnk-167786
Meden Maja, Ul. Gradnikove brigade 9,
Vipava, vozniško dovoljenje, št. S001204208, reg. št. 8765, izdala UE Cerknica.
gnn-167708
Mohorko Rudi, Prešernova 9, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S1635833,
reg. št. 38396, izdala UE Ptuj. gni-167188
Nemanič Blaž, Novo polje cesta XXI
11C, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S1991662, reg. št. 263403.
gnh-167364
Novak Irena Silverija, Stantetova 12, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
371264, reg. št. 74202, izdala UE Maribor.
gnw-167399
Pajk Ivan, Stari trg 40, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
1873, izdala UE Slovenske Konjice.
gnf-167391
Pavlin Anita, Ivana Suliča 5, Šempeter
pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
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S1302075, reg. št. 43682, izdala UE Nova
Gorica. gnx-167223
Perger Igor, Padežnikova 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h BGH,
št. S 1739650, reg. št. 88343, izdala UE
Maribor. gnx-167148
Pernovšek Branko, Velika Pirešica 11,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1447436, izdala UE Žalec.
gnt-167152
Pertinač Rajko, Ul. heroja Marinclja 3,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S2070076, reg. št. 5427, izdala UE Kočevje. gnm-167809
Peternelj Branko, Koprivnik 2A, Sovodenj, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
reg. št. 13827, izdala UE Škofja Loka.
gnt-167227
Petrovič Sašo, Novo Polje, Cesta I/60,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1364442, reg. št. 152113, izdala UE
Ljubljana. gny-167822
Pezdirc Jurij, Černelčeva cesta 6, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S1069705, reg. št. 15097, izdala UE Brežice.
gnf-167541
Pirh Karmen, C. v Lokrovec 26, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1282490, reg. št. 45401. gnp-167431
Pirš Ivan, Videm 34, Dol pri Ljubljani,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1864238, reg. št. 47680, izdala UE Ljubljana. gne-167142
Potočnik Janez, Klinetova 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 496098,
reg. št. 23334, izdala UE Maribor.
gns-167603
Potočnik Sandi, Stara cesta 91, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
671169, reg. št. 72686, izdala UE Maribor.
gnv-167700
Pungeršek Anton, Cesta 1. maja 69,
Kranj, preklic duplikata vozniškega dovoljenja, kat. ABFGH, št. S 1998348, reg. št.
5930, izdala UE Kranj. gno-167582
Resnik Lidija, Polzela 87, Polzela, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 1257356, izdala
UE Žalec. gnn-167083
Rus Boštjan, Veliki vrh pri Šmarju 47,
Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1888178, reg. št. 12982, izdala
UE Grosuplje. gnx-167373
Satler Zoran, Krimska ulica 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S1826320, reg. št. 43518. gnn-167783
Sinožič Kostja, Trinkova 8, Izola – Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12185, izdala UE Izola. gnl-167314
Slana Marija, Cesta zmage 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1662945, reg. št. 51605, izdala UE
Maribor. gnr-167429
Slana Zvonka, Trgovišče 62, Velika Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9700, izdala UE Ormož. gny-167297
Slapšak Leonida, Zg. Rečica 46, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1060681, izdala UE Laško. gnv-167150
Slatnar Štefka, Ambrož pod Krvavcem 7,
Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, reg. št. 35076,
izdala UE Kranj. gnk-167061
Slavinec Miroslava, Na soseski 8/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1739633, reg. št. 80906, izdala
UE Maribor. gno-167261
Srpan Blaž, Prušnikova ulica 31, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1165659, reg. št. 1165659, izdala UE Ljubljana. gng-167790
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Stijepić Andrej, Trata XII/2, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1112977,
reg. št. 10348, izdala UE Kočevje.
gnx-167198
Stojko Marjan, Gradnikove brigade 49,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. AB,
reg. št. 15208, izdala UE Nova Gorica.
gny-167697
Sulejmanović Nihad, Jenkova 9, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001532763, reg. št. 29241, izdala UE Velenje. gnj-167137
Sužnik Dušan, Ciglence 65, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S1092147, reg. št. 90598. gnk-167436
Šijakov Dragica, Gotska ulica 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S1794032, reg. št. 31989. gne-167771
Šircelj Milivoja Vida, Dunajska cesta 184
A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1611610, reg. št. 4164. gnk-167215
Škobalj Ida, Čeloﬁgova 2, Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 154638,
reg. št. 82096, izdala UE Maribor.
gnj-167237
Škrlec Dušan, Gosposvetska 54, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
67710, reg. št. 89575, izdala UE Maribor.
gns-167578
Škulj Aleš, Cesta na Brdo 53, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1611029, reg. št. 119716, izdala UE Ljubljana. gnl-167535
Šoba Edita, Razgledna 7, Štore, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 504999, reg.
št. 38059. gnf-167716
Šoba Jurij, Malnarjeva ulica 23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1106425, reg. št. 99796. gny-167597
Šparovec Anže, Cesta na postajo 74,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. S 1617550, reg. št. 256748, izdala UE Ljubljana. gnu-167826
Štrbenc Janez, Žihovo selo 15, Otočec,
vozniško dovoljenje, reg. št. 4857, izdala UE
Novo mesto. gnv-167450
Šubic Tomaž, Delavska ulica 16, Žiri,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
16563,
izdala
UE
Škofja
Loka.
gnm-167209
Šuštar France, Tesarska ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1193885, reg. št. 84546, izdala UE Ljubljana. gny-167547
Ternar Nikolaj, Hotiza, Ložič 7, Lendava
– Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 14169, izdala UE Lendava.
gns-167153
Tomažič Aleš, Za gasilskim domom 3/e,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1101378, reg. št. 19490, izdala UE
Grosuplje. gnb-167820
Toplišek Maja, Dolenja vas pri Krškem 2,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 20023, izdala UE Krško. gnm-167784
Toromanovič Gregor, Grčarice 2A, Dolenja vas, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
reg. št. 8297, izdala UE Ribnica.
gnq-167255
Valentinčič Alenka Martina, Ulica Minke
Bobnar 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, št. S 1989047, reg.
št. 51581, izdala UE Ljubljana. gnf-167366
Veber Barbara, Jakob 21/b, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S 1636310, izdala UE Šentjur pri Celju.
gng-167715
Vesel Alojzij, Vrh nad Želimljami 7, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
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BGHF, št. S1792501, reg. št. 55856.
gnc-167269
Vipotnik Janez, Gregorčičeva 9, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
607199, izdala UE Žalec. gnf-167141
Vlah Matjaž, Novo Polje, Cesta XXI/11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2090038, reg. št. 187109,
izdala UE Ljubljana. gnb-167470
Vlaovič Janko, Migojnice 25/b, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1233135, izdala UE Celje. gnd-167418
Vranjković Jovo, Šegova 18, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
37032, izdala UE Novo mesto. gnr-167454
Vrban Lea, Kardeljeva 57, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 913623, reg.
št. 76175, izdala UE Maribor. gne-167742
Zagradišnik Marjeta, Črnivec 28, Brezje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S1908637, reg. št. 20152. gnl-167310
Zaletel Anica, Stanežiče 7, Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1798674, reg. št. 124807, izdala UE Ljubljana. gni-167813
Zemljić Branka, Rabelčja vas 24B, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1458097, izdala UE Ptuj. gns-167453
Zorec Andrej, Laze pri dolskem 26, Dol
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1825801, reg. št. 263245.
gny-167397
Zulian Klavdij, Obrtna 26, Izola – Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, reg. št.
11134. gnb-167445
Žibert Marjetica, Aškerčeva 5, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
17694, izdala UE Novo mesto. gnz-167671
Žlebnik Henrik, Črtkova 10, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BFGH, št.
S1981922, reg. št. 14384. gnd-167747
Žnidaršič Angela, Celovška cesta 127,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S100810, reg. št. 6204. gnu-167776
Žurman Kristjan, Ciril – Metodova cesta
10, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, reg. št. 10035, izdala UE Gornja
Radgona. gnf-167320

Zavarovalne police
Assistance Coris d.o.o. preklicuje police zdravstvenega zavarovanja v tujini z
asistenco Coris, in sicer 257720, 259593,
277762, 277766, 277793, 277794 in
277795. Ob-26848/04
Ban Tomislav, Nikole Tesle 15, Krško,
zavarovalno polico, št. AO 262858.
gnz-167321
Bizilj Jože, Celovška cesta 179, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 4358949, izdala
zavarovalnica Triglav. gni-167713
Habič Uroš, Besnica 14, Ljubljana-Polje,
zavarovalno polico, št. 190091, izdala zavarovalnica Tilia. gnw-167299
Klopčič Roman, Cesta 15 aprila 27, Kisovec, zavarovalno polico, št. 195953, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnk-167286
Koren Ivan, Stari Log 12, Pragersko, zavarovalno polico, št. 3095266, izdala zavarovalnica
Zavarovalnice
Maribor.
gnq-167230
Kumarič Senija, Preglov trg 13, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO751835, izdala
zavarovalnica
Adriatic
d.d..
gnq-167055
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Laufer Team d.o.o., Spodnje prapreče
21, Lukovica, zavarovalno polico, št.
280008, izdala zavarovalnica Tilia d.d..
gni-167592
Likovič Angela, Novo Polje, Cesta VII/
123, Ljubljana-Polje, zavarovalno polico, št.
4405038507, izdala zavarovalnica Triglav.
gno-167782
Napotnik Rozalija, Adamičeva 1, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 40218280, izdala
zavarovalnica Tilia. gnn-167358
ORTO MAX d.o.o., Trstenjakova 3, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 660671, izdala zavarovalnica Slovenica. gnl-167710
Otrin Janez, Goričica pri Ihanu 41, Domžale, zavarovalno polico, št. 00101718917,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gnc-167598
Peterlin Krznar Sonja, Cerovica 27,
Šmartno pri Litiji, zavarovalno polico, št.
40175447, izdala zavarovalnica Tilia d.d..
gnc-167294
Satler Zoran, Krimska ulica 12, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 00101679885, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnl-167785
Stričević Miroljub, Kunaverjeva ulica 4,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 1022655,
izdala zavarovalnica Tilia. gnp-167731
Šajkovič Marija, Ulica 21. oktobra 30, Črnomelj, zavarovalno polico, št. AO 261603,
izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnh-167689
Šmid Alojz, Ziherlova ulica 39, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 1031720, izdala zavarovalnica Triglav. gnn-167808
Špehar Damjan, Njivice 17, Radeče, zavarovalno polico, št. 258160, izdala zavarovalnica Tilia. gng-167690
Vesel Alojzij, Vrh nad Želimljami 7, Škofljica, zavarovalno polico, št. 40277088 in št.
218255, izdala zavarovalnica Tila d.d..
gnz-167271

Spričevala
Acman Melita, Florjan 134, Šoštanj, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra
Velenje – Poklicna in tehniška šola za storitvene dejavnosti, izdano leta 1988.
gnh-167139
Ajazaj Valon, Tomšičeva 25, Velenje, obvestilo o uspehu pri poslovni maturi Poklicne, tehniške in računalniške šole v Velenju,
izdano leta 2004. gne-167292
Ajkunić Alma, Sallaumines 9/a, Trbovlje,
obvestilo o uspehu Gimnazije in ekonomske
šole Trbovlje, šolsko leto 2000/2001 in
2001/2002. gnr-167254
Amani Eljan, Za peklom 11, Maribor, obvestilo o maturi SERŠ Maribor, leta 2004.
m-1471
Ankon Renata, Za Ljubnico 53, Ljubno
ob Savinji, spričevalo 1., 2. in 4. letnika
Srednje ekonomske šole SG. gnf-167466
Anželj Aleksander, Rimska ulica 11, Ptuj,
spričevalo 1. letnika Srednje kmetijske šole
Ptuj, izdano leta 1999. m-1476
Arh Andrej, Topniška ulica 11, Ljubljana,
indeks, Strednja trgovska šola, poljanska
28, Ljubljana. gnn-167258
Arifović Adis, V dolini 5, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole v
Domžalah, izdano leta 2004. gnm-167734
Babić Brane, Cesta španskih borcev
49B, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednja gradbena šola Kranj, izdano
leta 2001. gng-167590

Banﬁč Mojca, Kniﬁčeva 19/a, Ruše, spričevalo o končani OŠ Janka Glazerja Ruše,
izdano leta 2002. m-1490
Banﬁč Sabina, Preglov trg 2, Ljubljana,
obvestilo o uspehu 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 2004. gns-167078
Barut Kristjan, Vodopivčeva 2, Koper –
Capodistria, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole – smer trgovec prodajalec.
gny-167472
Bataković Bojan, Jamova 50, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ za odrasle pri Delavski univerzi Boris Kidrič v Ljubljani, izdano leta 1983. gnw-167374
Belić Sašo, Železnikova 22A, Maribor,
indeks, št. 45192, Fakulteta za organizacijske vede Kranj. gny-167672
Berro Kamil, Petrovičeva 24, Maribor,
spričevalo 4. letnika II. gimnazije Maribor,
izdano leta 2004. m-1442
Blažeka Maja, Trnovska ulica 6, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije Vič, izdano leta 1996, izdano na ime Zavišić Maja.
gns-167828
Bobnič Maja, Rožna 55, Blanca, indeks,
št. 01003156, Pedagoška fakulteta.
gnn-167308
Bogatin Jolanda, Cesta na Vrhovce 43,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano
leta 1966, izdano na ime Knez Jolanda.
gny-167122
Boh Marijana, Planinska 10, Vuzenica,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Miloša Zidanšek Maribor, izdano leta 1975, izdano na
ime Cokan Marijana. gnb-167695
Bolte Boris, Log 33, Hrastnik, o poklicni
maturi Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje – smer elektrotehnik, izdano leta
2002. gny-167201
Borišek Lučka, Za vrh 4, Dole pri Litiji,
spričevalo 5. letnika Solski center Šentjur,
izdano leta 2004. gnv-167800
Bratuša Maja, Cesta V Rovte 23, Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu Zavoda
za izobraževanje in kulturo Litija – ekonomski tehnik, izdano leta 1998. gnb-167295
Breznik Mojca, Praše 45, Mavčiče, spričevalo 2. letnika Srednje agroživilske šole
Ljubljana, smer Živilec, izdano leta 1994.
gns-167278
Brnik Roman, Vrečkova ulica 5, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednja šola
tiska in papirja, smer – kartonažer, izdano
leta 1980. gnf-167341
Buh Tomaž, Škofjeloška 25, Medvode,
indeks, št. 23030019, izdala Fakulteta za
strojništvo v Ljubljani. gnw-167149
Burger Jaka, Juleta Garbovška 34, Kranj,
spričevalo 1. letnika Srendje elektro in strojne šole Kranj, izdano leta 1997.
gnf-167691
Burger Jaka, Juleta Garbovška 34, Kranj,
spričevalo 2. letnika Srednje elektro in strojne šole Kranj, izdano leta 1998.
gne-167692
Burić Gordan, Celovška cesta 103, Ljubljana, diplomo Srednje šole za družboslovje
in splošno kulturo, izdano 25. 6. 1987.
gnu-167801
Capuder Tadeja, Brezje pri Dobu 23,
Dob, spričevalo 4. letnika Gimnazije Bežigrad, izdano leta 1997. gnv-167550
Cimerman Bojana, Spuhlja 35A, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šolski center Ptuj. gnz-167675
Cimerman Matej, Pupinova 2, Maribor,
spričevalo 1. in 3.letnika Gimnazije in sred-
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nje kemijske šole Ruše, izdano leta 2001 in
2003. m-1482
Colja Domen, Gregorčičeva 5, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1998.
gni-167313
Čadež Milan, Gornja Dobrava 36, Gorenja vas, spričevalo o zaključnem izpitu za
poklic strugar. gnf-167195
Čebašek Jure, Vodnikova cesta 211,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za elektrotehniko in rčunalništvo, Ljubljana,
Vegova, izdano leta 2002. gnq-167280
Damjanić Petar, Župančičeva 11, Ljubljana, indeks, št. 21002101, izdala FDV v Ljubljani. gns-167378
Dečko Franc, Levstikova ulica 4, Rogaška Slatina, zaključno spričevalo Gradbenega šolskega centra Ivana Kavčiča v Ljubljani. gno-167082
Dežman Martin, Moše 12A, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu za poklicnega
voznika C-kategorije, SKCPŠ Škofja Loka.
gnx-167323
Durič Gregor, Šmarješke toplice 148,
Šmarješke Toplice, spričevalo 3. letnika
Gimnazije Novo mesto, izdano leta 1992.
gnh-167114
Durić Darjan, Sneberska cesta 118/a,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje šole
za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani, izdano leta 2003. gnh-167564
Ekart Marko, Borova vas 15, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene šole
– Tehniška gimnazija Maribor, izdano leta
2003. m+1437
Ekselenski Nataša, Svetozarevska 22,
Maribor, spričevalo 4. letnika Gimnazije in
srednje kemijske šole Ruše, izdano leta
2004. m-1464
Ereiz Mario, Kolodvorska ulica 4, Divača,
spričevalo poklicne mature Srednje zdravstvene šole v Izoli, izdana leta 2003.
gnz-167821
Eržen Tomaž, Tominčeva cesta 4, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednja biotehniška šola Kranj, izdano leta 1999.
gnm-167284
Erženičnik Liljana, Preška cesta 20,
Medvode, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
kemijske šole, Aškerčeva Ljubljana, izdano
leta 1981 in 1982, izdano na ime Tadić Liljana. gnn-167762
Faršang Danijel, Lendavska ulica 25B,
Murska Sobota, poklicne mature Srednje
ekonomske šole Murska Sobota, izdano leta
2002. gns-167503
Ferčec David, Valvasorjeva 4, Maribor,
spričevalo 2. letnika SERŠ Maribor, izdano
leta 2003. m-1449
Ferencek Maruša, Preglov trg 12, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Vič,
izdano leta 2001. gnw-167174
Fic Tanja, Gubčeva ulica 11, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane,
izdano leta 1999. gnr-167279
Forjan Pavel, Keleminova 7, Maribor,
maturitetno spričevalo Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 1984. m-1438
Frajzman Katja, Šentiljska cesta 27, Maribor, indeks, št. 81603626, EPF Maribor.
m-1472
Frankovič Branko, Stari trg ob Kolpi 35,
Stari trg ob Kolpi, indeks, št. I/KS-110, Srednja šola Črnomelj. gnc-167694
Gabrovec Peter, Svetinci 28, Destrnik,
spričevalo o končani OŠ Breg, izdano leta
1987. gnq-167180
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Gligorevič Iztok, Tomšičeva ulica 56, Slovenj Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu
za poklicne voznike motornih vozil, R-67,
izdano leta 1971. gno-167332
Gorenak Mihael, Ul. Toneta Melive 2,
Slovenske Konjice, spričevalo 4., 5. letnika
in spričevalo o poklicni maturi SKSMŠ Maribor, izdano leta 2001 in 2002. m-1479
Gracelj Srečko, Tomšičeva ulica 9, Slovenj Gradec, spričevalo 4. letnika Srednje
policijske šole v Tacnu, izdano leta 1994.
gnr-167154
Grčar Urška, Razdor pri Čemšeniku 4A,
Čemšenik, indeks, št. 28029964, Fakulteta
za matematiko in ﬁziko. gne-167242
Griša Petek, Praprotna pol. 2A, Cerklje
na Gorenjskem, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 2. in 3. letnika – komercialni tehnik, izdano leta 1994-1996.
gnq-167334
Groff Suzana, Vilharjeva ulica 25 E, Ajdovščina, spričevalo o zaključnem izpitu in
4. letnik Sredje ekonomske in trgovske šole
Nova
Gorica,
izdano
leta
1994.
gnx-167473
Grom Sandi, Ulica Milana Spasiča 13,
Koper – Capodistria, indeks, št. 20200450,
izdala Pravna fakulteta v Ljubljani.
gny-167551
Grušovnik Nives, Prisoje 5, Mislinja, spričevalo 2. letnika Ekonomske šole Slovenj
Gradec. gnd-167193
Hajdin Saša, Vodnikova cesta 4, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Riharda Jakopiča. gnw-167774
Hauc Marko, Bettetova 22, Maribor, spričevalo 1.2.3. letnika in zaključno spričevalo
Srednje lesarske šole MB, smer Mizar, izdano leta 1996-1998. m-1454
Hiržin Andreja, MAli Okič 51, Cirkulane,
spričevalo 3. letnika Srednje živilske šole
MB – smer živilski tehnik, izdano leta 2000.
m-1469
Hribar Marko, Žiška cesta 4, Radomlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za strojništvo v Ljubljani, izdano leta 1999.
gne-167117
Hrietz Aleksandra, Rakitnik 5, Prestranek, diplomo Srednje tehnično naravoslovne pedagoške šole, Ravne na Koroškem, s
številko 246, izdano dne 16. 6. 1989.
gni-167288
Hudoklin Pavel, Seidlova cesta20, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika Srednje kmetijske šole v Novem mestu, izdano leta 2002.
gns-167403
Inglič Mateja, Poljane 2, Poljane nad
Škofjo Loko, maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Škofja Loka,
izdano leta 2003 in 2004. gns-167128
Jančič Natalija, Levec 78B, Petrovče,
spričevalo 3. letnika I. gimnazije v Celju, izdano leta 2001. gni-167238
Jelečević Meris, Vrhovčeva 13, Ljubljana, izkaz OŠ Prežihov Voranc od 1 do 5.
razreda. gnt-167077
Jelenc Aleš, Davča 38, Železniki, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole
Ljubljana – tehnik zdravstvene nege, izdano
leta 2002. gni-167513
Jenko Ana, Zbilje 5, Medvode, spričevalo 3. letnika Škoﬁjske klasične gimnazije v
Šentvidu, izdano leta 2003. gnj-167712
Jenkole Urška, Pešnica 10, Zgornja Besnica, spričevalo 1. letnika Ekonomske gimnazije Kranj, izdano leta 2004. gnd-167318
Jeraj Miha, Blatna Brezovica 78, Vrhnika, spričevalo 4. letnika Srednja šola tehničnih strok Šiška – smer strojni tehnik, izdano
leta 2002. gnp-167331
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Jerlah Gorazd, Ljubljanska 61, Šmarje-SAP, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta
1993. gne-167067
Jesenovec Žiga, Puštal 59A, Škofja
Loka, indeks, št. 20200462, Pravna fakulteta. gnz-167796
Jug Aleš, Naklo 31, Logatec, preklic indeksa, objavljenega v Ur. l. RS, št. 32/2004.
gne-167442
Juričinec Robert, Makucova ulica 33,
Ljubljana, indeks, št. 26105338, Fakulteta
za gradbeništvo. gnj-167062
Kadunc Klavdija, Cesta 30, Grosuplje,
indeks, izdala Srednja šola za trgovinsko
dejavnost v Ljubljani. gni-167688
Kalanj Tanja, Livek 26, Kobarid, spričevalo 1. in 3. letnika SDEŠ Nova Gorica – administrativna smer, izdano na ime Medveš
Tanja. gno-167682
Kalogjera Deana, Dole 3, Ribnica, indeks, št. 11030053, Visoka šola za zdravstvo. gng-167440
Kapetan Jasmina, Nušičeva 6, Celje, indeks, št. 71104615, Pravna fakulteta.
m-1462
Kaštivnik Mitja, Gradnikova 71, Radovljica, spričevalo 1. letnika elektrotehnik elektronik, izdano leta 1992. gng-167190
Kek – Slana Aleksandra, Mlekarniška 6,
Maribor, spričevalo – izpit trgovske poslovodje št. 2475-2699/94, izdano leta 14. 2.
1995. gnr-167329
Kek – Slana Aleksandra, Mlekarniška 6,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Upravno – administrativna šola, izdano leta
1992, izdano na ime Kek Aleksandra.
gns-167328
Kelc Marjanca, Pohorje 43, Cirkulane,
spričevalo 1. letnika Srednje živilske šole
Maribor – živilski tehnik, izdano leta 1999.
m-1486
Klančnik Janez, Prešernova 23, Oplotnica, spričevalo 1. letnika Srednje gostinske
šole Maribor, izdano leta 1980. m-1444
Klančnik Janez, Prešernova 23, Oplotnica, spričevalo o končani OŠ Oplotnica, izdano leta 1977. m-1443
Klemenčič Barbka, Plečnikova 14, Celje,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Celje, izdano
leta 1981. gng-167065
Klobas Eneja, Partizanska 30, Sežana,
spričevalo o zaključnem izpitu Frizerske
šole Koper, izdano leta 2003. gnw-167499
Koci Sebastjan, Podpeška cesta 308,
Notranje Gorice, spričevalo 1. letnika Šolski
center za pošto, ekonomijo in telekomunikacijo, izdano leta 2004. gnp-167281
Kokol Petra, Preglov trg 6, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 2000 in 2001. gnx-167448
Kolar Karmen, Robindvor 14, Dravograd,
spričevalo 4. letnika Srednje šole Muta.
gnh-167268
Kolmanko Matej, Veščica 4C, Murska
Sobota, maturitetno spričevalo Gimnazija
Franca Miklošiča, izdano leta 2001.
gns-167657
Konjc Mitja, K sončni poti 11, Portorož –
Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje
zdravstvene
šole
Izola.
gnm-167184
Korošec Boštjan, Celovška 159, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Hinka Smrekarja, izdano leta 1998. gno-167732
Korošec Sebastjan, Hrastovec 55/c, Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu Strojne
šole. gng-167565
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Kos Magdelena, Topniška 58, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske in
gimnazije Ljubljana, umetniška smer, izdano
leta 2003. gnu-167330
Kos Maja, Zagrad 25, Celje, spričevalo
5.letnika poslovno komercialne Celje, izdano leta 1999. gnz-167421
Kos Maja, Zagrad 25, Celje, spričevalo o
zaključnem izpitu Poslovno komercialne
šole Celje, izdano leta 1999. gny-167422
Kosgraber Damjan, Obala 125, Portorož
– Portorose, diplomo o končani Srednji pomorski šoli. gnn-167462
Kovačič Nina, Valvasorjeva 10, Ljubljana, indeks, št. 21018575, izdala FDV v Ljubljani. gni-167638
Koželj Simonida, Jakčeva ulica 5, Ljubljana, diplomo Srednje šole za oblikovanje
in fotograﬁjo v Ljubljani, št. II/302, izdana
leta 1987. gnb-167095
Kramar Zdenka, Zofke Kvedrove 20,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
šole za oblikovanje in fotograﬁjo v Ljubljani,
izdano leta 1976. gne-167792
Križman Malitka, Čatež pri Strugah 1,
Struge, maturitetno spričevalo in 3., 4., letnika Gimnazija Želimje, izdano leta 2000 in
2001. gnk-167661
Kupčič Barbara, Raka 112, Raka, spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske šole
Novo mesto, izdano leta 1997. gnu-167680
Kušar Monika, Dobruša 10, Vodice, spričevalo o zaključnem izpitu Srednja trgovska
šola – program ekonomski tehnik, izdano
leta 2001. gnp-167056
Lah Jernej, Miklošičeva ulica 3, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu s št. E-4/98,
ekonomski tehnik, izdano leta 1998.
gnx-167298
Lajevec Petra, Gora pri Pečah 30, Moravče, spričevalo 4. letnika ŠCRM Kamnik,
izdano leta 2004. gnz-167196
Lamut Tjaša, Novi svet 11, Škofja Loka,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Škofja Loka,
izdano leta 2003. gnv-167250
Lapajne Sandra, Regentova 10, Maribor,
spričevalo 3. letnika II. Gimnazije Maribor.
gnt-167677
Lesjak Alan, Mestni trg 14, Slovenske
Konjice, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje strokovne in poklicne šole Celje,
izdano leta 2001. m-1480
Leskovšek Tanja, Nove trate 2, Mozirje,
diplomo Srednje zdravstvene šole – zdravstveni tehnik. gnx-167327
Lešnik Davorin, Gočova 77, Sv.trojica v
Slov.goricah, spričevalo o končani OŠ Sv.
Trojica, izdano leta 1994. m-1452
Lindič Gašper, Zakotnikova ulica 11,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Šolskega
centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacijo v Ljubljani, izdano leta 2004.
gnf-167066
Lisica Tatjana, Preglov trg 2, Ljubljana,
indeks, št. 32005416, izdala Naravoslovna
tehnična fakulteta v Ljubljani. gnc-167144
Lokan Zdravko, Ipavčeva 6, Žalec, spričevalo o končani OŠ Prebold, izdano leta
1963. gnx-167073
Lončar Franc, Trg Pohorskega bataljona
5, Kisovec, spričevalo o končani OŠ – posebna Zagorje, izdano leta 1971.
gng-167540
Lužar Milan, Mrčna sela 15, Koprivnica,
spričevalo o končani OŠ Koprivnica, izdano
leta 1984. gnd-167447
Majer Jože, Vrhovo 6, Radeče, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne železničarske šole v Ljubljani, izdano leta 1980.
gnl-167685
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Malek Miha, Poljska cesta 40A, Ptuj,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Ptuj, izdano
leta 1999. gnp-167506
Manačinski Živa, Borštnikova 4, Maribor,
spričevalo 1. letnika I. gimnazije Maribor,
izdano leta 2001. m-1485
Marcola Davorinko, Selce 32, Pivka,
spričevalo 5. razreda OŠ Pivka, izdano leta
1969. gne-167192
Markovič Aljoša, Ljubljanska cesta 83,
Domžale, spričevalo 4. letnika Splošne in
tehnične gimnazije v Ljubljani, izdano leta
2004. gno-167157
Markus Mladen, Ljubljanska cesta 24/c,
Kamnik, zaključno spričevalo Srednje elektro tehnične šole v Ljubljani, izdano leta
1984. gnu-167751
Matko Aleksander, Gmajna 30/b, Slovenj
Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. letnika Strojne tehnične šole
Velenje – strojni tehnik, izdano leta 1980.
gnq-167305
Meden Aleš, Gredice 8, Dolenja vas,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje lesarske
šole Ljubljana. gnj-167537
Mele Nika, Rimska 8, Cerknica, maturitetno spričevalo Srednja ekonomska šola
Postojna, izdano leta 2000. gnp-167806
Merela Aleksandra, Lončarska steza 6,
Ljubljana, potrdilo o opravljeni diplomi, št.
4237/048. gnn-167608
Miglič Dolores, Toledova 29, Ruše, spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole Maribor, izdano leta 2004. m-1470
Milošič Smiljana, Podlehnik 59, Podlehnik, spričevalo Srednje tehnične šole MB,
tekstilec, šivilja, krojač, izdano leta 1998.
gnz-167496
Milošič Smiljana, Podlehnik 59, Podlehnik, spričevalo Srednje tekstilne šole MB,
tekstilec, šivilja, krojač za šolsko leto
1996/1997, izdano leta 1997. gny-167497
Mladenović Danica, Poštna ulica 7B,
Vrhnika, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole – smer ekonomsko-komercialni tehnik, izdano leta 1991.
gnk-167211
Muršič Jasna, Ul. Pariške komune 29,
Maribor, indeks, št. 06030551, izdala Fakulteta za socialno delo Ljubljana. m-1478
Nardin Sandra, Obrtniška ulica 13/b,
Domžale, indeks, izdala FDV v Ljubljani.
gnd-167143
Orač Marjan, Kosovelova ulica 7B, Tolmin, spričevalo 3. letnika Srednje tehniške
šole KMRLP, izdano leta 1973. gnx-167423
Paulič Jasmina, Kraljeviča Marka 3, Maribor, spričevalo o končani OŠ Ivana Cankarja, izdano leta 1995. m-1436
Pavlovič Darko, ul. Juleta Gabrovška 21,
Kranj, spričevalo 4. letnika SESŠ Kranj, izdano leta 1999. gnk-167490
Perić Barbara – Nathalie, Ciril Metodova
50, Murska Sobota, maturitetno spričevalo
Gimnazija Murska Sobota, izdano leta 1998.
gnu-167176
Perpar Helena, Gornji trg 17, Ljubljana,
diplomo Srednje trgovske šole v Ljubljani,
izdana leta 1989. gnp-167356
Petelinšek Mojca, Hlebova 8, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 1998.
m-1466
Peternelj Robert, Cesta 1. maja 69,
Kranj, diplomo in spričevalo 3. in 4. letnika
Strojnotehnične srednje kovinarske in prometne šole. gnc-167469
Petrinčič Blaž, Gornja Prekopa 26, Kostanjevica na Krki, spričevalo poklicne ma-

ture Srednje šole Krško, izdano leta 2004.
gns-167178
Piljić Ana, Ulica Maša Pijade 2, Črnomelj, indeks, št. 32006632, izdala Naravoslovno tehnična fakulteta v Ljubljani.
gnk-167711
Planko Simona, Jezerce 4, Dobje pri Planini, spričevalo o zaključnem izpitu in indeks
SŠTD Celje, izdano leta 1989, izdano na
ime Kosmač Simona. gnc-167194
Pokrivač Nina, Borova vas 3, Maribor,
spričevalo 1., 2., 3., letnika SERŠ Maribor
– program Gimnazija, izdano leta 1999-2002.
m-1474
Polanc Robert, Cesta v Debro 66, Laško,
spričevalo 2. letnika SGBŠ v Mariboru – klarinet, izdano leta 1991. gnd-167718
Poljakovič Dejan, Tabor 20, Logatec,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 1999. gng-167465
Polutnik Taya, Gorenjska cesta 23, Velenje, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole
za oblikovanje in fotograﬁjo v Ljubljani, izdano leta 1988 in 1989, izdano na ime Katič
Tea. gnz-167546
Popovič Maja, Cesta dveh cesarjev 40,
Ljubljana, spričevalo 1.letnika SUAŠ v Ljubljani, izdano leta 2003. gnj-167737
Porenta Peček Tine, Velike Lašče 83/a,
Velike Lašče, spričevalo 3. letnika Srednje
lesne šole v Škofji Loki, izdano leta 2001.
gnz-167096
Porenta Peček Tine, Velike Lašče 83/a,
Velike Lašče, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje lesne šole v Škofji Loki, izdano leta
1999 in 2000. gnl-167360
Pospeh Maja, Trg Revolucije 7 D, Trbovlje, spričevalo 1. letnika gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje, izdano leta
2001. gnx-167177
Poštrak Milena, Na griču 3, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje tekstilne in frizerske šole, smer konfekcija, izdano leta 1981.
m-1453
Požar Aleš, Češka 8, Maribor, spričevalo
o končani OŠ Slava Klavora v Mariboru, izdano leta 1989. m-1483
Prelog Lucijan, Lendavska ulica 8, Murska Sobota, maturitetno spričevalo Gimnazije Franca Miklošiča, izdano leta 2001.
gnq-167655
Pribela Tilen, Bizatova cesta 35, Medvode, spričevalo 2. letnika Srednja upravno
administrativna šola, izdano leta 1993.
gng-167390
Prosen Evelin, Zgornje Pirniče 20f, Ljubljana, spričevalo o poklicni maturi Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 2002.
gnc-167244
Prosenc Aleš, Šentjur na Polju 27, Loka
pri Zidanem Mostu, diplomo Srednje železničarske šole, Ljubljana, izano leta 1988.
gnp-167256
Prša Slavko, Maistrova 6, Slovenj Gradec, diplomo Delavske šole, izdano leta
1977. gnz-167696
Pucko Marina, Dolnji Lakoš, Glavna ul.
97, Lendava – Lendva, spričevalo 3. letnika
dvojezične srednje šole Lendava, izdano
leta 2004. gnu-167676
Pučelj Monika, Lokovica 2, Prevalje, spričevalo 1. in 3. letnika Gimnazije Ravne na
Koroškem, izdano leta 1999 in 2001.
gnr-167079
Radovanović Miroslav, Na jami 1, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
elektro šole v Ljubljani, izdano leta 1984.
gnb-167370
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Ramšak Maja, Cesta na Dobrovo 25,
Celje, spričevalo 3. letnika Elektro kemijske
šole v Celju – kemijski tehnik, izdano leta
1999. gnc-167169
Repnik Polona, Bevke 128, Vrhnika, maturitetno spričevalo Gimnazija Jožeta Plečnika, izdano leta 1997. gnl-167585
Robnik Marjana, Podvolovljek 29, Luče,
spričevalo 6. razreda OŠ Blaža Arniča Luče
ob Savinji, izdano leta 1988. gnw-167124
Rogina Matej, Breznik 4, Dragatuš, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole Črnomelj
– gimnazija, izdano leta 1996 in 1997.
gne-167517
Rudež Mojca, Klanec pri Kozini 34, Kozina, spričevalo 3. letnika srednje tehnične
šole Koper – smer frizer, izdano leta 1999.
gnv-167175
Rudol Nina, Pokoše 36, Zgornja Polskava, indeks, št. 61192263, Pedagoška fakulteta. m-1458
Savković Rajko, Zg. Hudinja 8, Celje,
spričevalo o končani OŠ Ljubečna, izdano
leta 1992. gnj-167662
Sekulić Radojko, Goriška ulica 20, Koper
– Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu Srendnja šola Ajdovščina, vzgojno izobraževalni prgram za poklic KV zidar, izdano
leta 1980. gng-167140
Sever Nina, Gubčeva 4, Celje, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Celje, smer pedagoška vrg., izdano leta 1193, 1994.
m-1461
Sever Nina, Gubčeva 4, Celje, spričevalo 2.in 3. letnika ŠSOF Ljubljana, smer fotograf, izdano leta 1995,1996. m-1460
Siter Timotej, Grebenčeva ulica 4, Leskovec pri Krškem, maturitetno spričevalo
Gimnazije Brežice, izdano leta 2001.
gnx-167823
Sklepič Gorazd, Pot v mejah 16, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole, Ljubljana smer Gimnazija, izdano leta
2004. gnw-167349
Sluga Marjeta, Kebetova 13, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
1993. gnc-167369
Smajlović Zurijeta, Opekarniška 8/b, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala od 1 do 3. letnika Srednje frizerske šole
v Celju, izdano leta 1992 do 1995.
gnm-167384
Sodja Aleš, Svetinova 8, Jesenice, spričevalo Elektro energetik žic, Jesenice.
gnd-167693
Solar Darko, Olešče 54, Laško, spričevalo o končani OŠ Braslovče, št. 247V, izdano
leta 1982. gnh-167239
Šarič Petra, Kamniška graba 74, Kamnica, indeks, št. 61125285, Pedagoška fkaulteta. m-1456
Šavli Slavko, Mali Vrh pri Šmarju 98,
Šmarje-SAP, diplomo Tehniške srednje šole
za strojno stroko v Ljubljani, izdana leta
1963. gnp-167081
Šercer Andreja, Rožna ulica 31, Kočevje,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika STOVŠ v Kranju, izdano leta
1994 in 1995. gnt-167777
Šimec Igor, Svetosavska ulica 12, Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
gradbene in ekonomske šole, izdano leta
1994, 1995 in 1996. gnr-167054
Šimunič Sonja, Knobleharjeva ulica 22,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
4. letnika Srednje šole za medicinjske sestre
in babice, Ljubljana, izdano leta 1980, izdano na ime Rozman Sonja. gnz-167371
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Škoda Vladimir, Kardeljev trg 2, Velenje,
spričevalo CSŠ Velenje – El. tehnik elektronik, izdano leta 1993. gnj-167437
Škoﬁč Nina, Stranska vas 28, Novo mesto, spričevalo 1. 2. 3. in spričevalo o poklicni maturi Šolski center Novo mesto –
smer bolničar negovalec, izdano leta
2000-2002. gny-167276
Šmandl Jože, Dovže 4, Mislinja, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje avtomehanične šole MB, izdano leta 1978.
gnl-167464
Šotnar Nastja, Silviore Tomasini 5, Maribor, spričevalo od 1 do 3. letnika Gimnazije
in srednje kemijske šole Ruše, izdano leta
2001, 2002 in 2003. m-1491
Špendov Blaž, Tomšičeva 69, Jesenice,
spričevalo 1. letnika Srednje šole Jesenice,
izdano leta 2003. gnm-167684
Šprohar Jadran, Prem 50, Prem, spričevalo o zaključnem izpitu PKŠ Koper, izdano
leta 1980. gnw-167303
Špuraj Klavdija, Železnikova 16, Maribor,
spričevalo srednje živilske šole Maribor,
smer živilska predelva. m-1448
Špurej Ljubica, Brunšvik 40/a, Rače,
spričevalo 3. letnika Srednje strojne šole v
Mariboru, izdano leta 2003. m-1484
Šranc Matej, Bl. Dobrava 141, Blejska
Dobrava, spričevalo 4. letnika Gimnazije Jesenice. gnq-167480
Štepic Martin, Ljubljanska cesta 53,
Domžale, spričevalo 3. in 4. letnika Šolskega centra Rudolfa Maistra Kamnik, izdano
leta 2001 in 2002. gnh-167264
Štraus Alen, Vrhov Dol 23, Limbuš, spričevalo 3. letnika srednje Živilske šole MB,
smer mesar, izdano leta 2004. m-1468
Tekavec Tomaž, Gorenje 24, Stara Cerkev, maturitetno spričevalo Gimnazije Kočevje, št. 379/I.G, izdano leta 2000.
gnr-167679
Terglavčnik Maja, Triglavska 14, Žiri,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomsko administativne šole v Kranju.
gny-167326
Tonello Amleto, Dekani 209A, Dekani,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Gian Rinaldo
Carli, izdano leta 1998. gnd-167493
Toš Alja, Langusova ulica 24/a, Ptuj, indeks, št. 41030268, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnd-167518
Trafela Mojca, Sp. Hajdina 22B, Hajdina,
indeks, št. 61136373, Pedagoška fakulteta.
m-1455
Trampuž Darja, Gundoličeva 5, Maribor,
spričevalo od 1 do 4. letnika Srednje šole
pedagoške in kulturne usmeritve Maribor,
izdano leta 1979 – 2984. m-1481
Tratnik Luka, Ulica bratov Zakrajšek 5,
Škoﬂjica, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2003. gnm-167338
Trbižan Alan, Linhartova cesta 49, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta 2004. gnm-167084
Treven Renata, Ovsiše 53, Podnart, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala 3. in
4. letnika Srednje tekstilne šole v Kranju,
izdano leta 1996 in 1997. gnk-167111
Turk Barbara, Vojkova 71, Ljubljana, indeks, št. 4984, Naravoslovno tehnična fakulteta. gnl-167510
Urtelj Ana, Cesta na Rožnik 43, Mozirje,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Velenje,
izdano leta 2001 in 2002. m-1488
Veselko Barbara, Linhartova 6, Ptuj, spričevalo 1. 2. 3 in 4. letnika Srednje ekonomske šole, smer upravni tehnik. gnr-167504

Stran

6885

Vezonik Edvard, Brezni vrh 7, Podvelka,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednja tekstilna, kovinarska in strojna šola Muta, izdano leta 1993. gnc-167669
Vilfan Matej, Rožna dolina 32, Lesce,
spričevalo 2. letnika srednje šole Jesenice,
zdravstveni tehnik, izdano leta 2002.
gno-167686
Vilfan Matej, Rožna dolina 32, Lesce,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Jesenice, zdravstveni tehnik, izdano
leta 2003. gnj-167687
Vinker Andrej, Lešje 14, Majšperk, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje živilske
šole, Maribor – smer pek, izdano leta 2001.
m-1457
Vrečar Uršula, Kompole 155, Štore, spričevalo KGŠ Šentjur – program kmetovalka
– gospodinja, izdano leta 1992. gnf-167316
Vydra Stančič Miha, Ziherlova ulica 43,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Sredje šole
za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana,
izdano leta 2001. gnx-167352
Weigerl Manja, Cankarjeva 16, Maribor,
spričevalo 1., 2., 3., letnika gimnazije in
srednje kemijske šoel Ruše, izdano leta
2000-2003. m-1473
Zadravec Bine, Krekova 15, Maribor, maturitetno spričevalo I. gimnazije Maribor, izdano leta 2003. m-1445
Zagožen Andrej, Blatna Brezovica 23,
Vrhnika, spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 2002.
gnq-167080
Zajec Lovro, Sp. Javorje 5, Črna na Koroškem, maturitetno spričevalo Šolskega
centra Slovenj Gradec – Srednja ekonomska šola Slovenj Gradec. gnj-167591
Zaletel Ema, Velike Lipljene 1, Turjak,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Srednje lesarske šole v Škofji Loki,
izdano leta 2000. gnm-167359
Zevnik Lucija, Zakot 51, Brežice, indeks,
št. 71030725, izdala Biotehnična fakulteta v
Ljubljani. gnj-167512
Zor Franc, Moše 10, Smlednik, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicna kovinarska
in elektro šola Iskra Kranj, izdano leta 1968.
gns-167553
Zorec Anica, Sladki Vrh 18B, Sladki Vrh,
spričevalo o končani OŠ Sladki Vrh, izdano
leta 1986. m-1451
Zorko Martina, Čagona 77, Cerkvenjak,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kmetijske šole Maribor, izdano leta 1998.
gni-167463

Ostali preklici
Arzenšek Lucija, Prvomajski trg 29, Poljčane, študentsko izkaznico, št. 71145168,
izdala Pravna fakulteta. m-1440
Avtoprevozništvo Sojer Franc s.p., Tržaška cesta 401, Ljubljana, izvod licence, št.
000666 za tovorno vozilo z reg. št. LJ
59-45F. gnl-167085
Bajc Marjan, Stjenkova 4, Postojna, delovno knjižico. gnh-167289
Bajcar Jaka, Tavčarjeva ulica 1, Ljubljana, delovno knjižico. gnp-167381
Barbič Ines, Kotarjeva 2, Šentjernej, vozno karto, št. 0010679. gnj-167287
Batista Dominka, Grablovičeva 32, Ljubljana, delovno knjižico. gni-167488
Beketič Marko, Groharjeva 10, Kamnik,
študentsko izkaznico, št. 19356757, izdala
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Ekonomska
fakulteta
v
Ljubljani.
gnn-167508
Bernhard Špela, Osojnikova 9, Ptuj, študentsko izkaznico, št. 15986, izdala FDV v
Ljubljani. gnz-167621
Bešić Djevad, Strmeckijeva ulica 24,
Ljubljana, delovno knjižico. gnv-167325
Bezjak Boštjan, Veliki Ločnik 63, Turjak,
delovno knjižico. gnm-167709
Bitežnik Bojan, Pot na Gorjance 13,
Novo mesto, delovno knjižico. gnl-167810
Blejc Petra, Grobeljska 40, Mengeš, dijaško mesečno vozovnico, št. 4600086, na
relaciji Ljubljana – Mengeš, izdal Kam bus.
gnf-167191
Bratun Nina, Drtija 19/a, Moravče, vozno
karto, št. 430216, izdal Kam bus Kamnik.
gno-167482
Bruderman Boris, Lamutova ulica 5, Brežice, študentsko izkaznico, št. 26103967,
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
gny-167372
Cerar Tanja, Spodnje koseze 22, Lukovica, vozno karto, št. 430966, izdal kam – bus
Domžale. gnv-167225
Čeh Dušan, Finžgarjeva ulica 49, Radenci, delovno knjižico. gns-167678
Črnko Simon, Ulica Markljevih 22, Maribor, potrdilo o vpisu v delniško knjigo, št
1946. m-1446,
Debeljak Eva, Kržeti 14, Sodražica, delovno knjižico. gnp-167481
Dežman Viktorija, Gabrje 2, Blagovica,
vozno karto, št. 430061, izdal Kam bus.
gnr-167179
Dvornik d.o.o., Celjska cesta 51, Slovenj
Gradec, licence št. GE 000376/03733, izadno za vozilo MAN 26.413 FNLLC reg. št.
SG 96-69 K, izdana v LJ. dne 12. 12. 2003.
gnh-167439
Dvornik Maša, Stari trg 34, Mokronog,
dijaško izkaznico, izdala Srednja vzgojiteljska šola v Ljubljani. gnb-167595
Dvoršak Matija, Igriška ulica 8, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 29006065, Naravoslovnotehniška fakulteta. gno-167282
Fabjan Jadran, Lošča 49, Vrhnika, delovno knjižico. gnf-167345
Golob Nejc, Spodnji Rudnik I 17, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19391500,
Ekonomska fakulteta. gnr-167379
Goriup Maša, Cesta Ceneta štuparja 23,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana.
gnh-167814
Gradišar Matej, Mengeška 5/c, Trzin,
študentsko izkaznico, št. 01003354, izdala
Pedagoška
fakulteta
v
Ljubljani.
gnf-167641
Grom Sandi, Ulica Milana Spasiča 13,
Koper – Capodistria, študentsko izkaznico,
št. 20200450, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnt-167552
Grželj Miroslav, Belsko 42, Postojna, delovno knjižico. gnr-167458
Harb Jasmina, Kozjak nad Pesnico 19A,
Zgornja Kungota, delovno knjižico. m-1467
Heršold Marko, Kovaška ulica 13, Muta,
študentsko izkaznico, št. 93533314, izdala
Fakulteta za strojništvo v Mariboru. m-1475
Horvat Janja, Kicar 110, Ptuj, študentsko
izkaznico, št. 61202674, izdala Pedagoška
fakulteta v Mariboru. m-1439
Hribernik Dušan, Oprešnikova 24, Kranj,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz
špotne vzoje, izdal Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, izdan leta 1983.
gnr-167104
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Ilijaš Tea, Beethovnova ulica 9, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 21017784,
FDV. gnx-167673
Jauševec Uroš, Na vrtači 8, Lesce, študentsko izkaznico, št. 12446, izdala FDV v
Ljubljani. gnp-167681
Jesenovec Žiga, Puštal 59A, Škofja
Loka, študentsko izkaznico, št. 20200462,
Pravna fakulteta. gny-167797
Kavšek Aleš, Proletarska cesta 2, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19407658,
Ekonomska fakulteta. gnf-167216
Kern Boštjan, Praprotna polica 39, Cerklje na Gorenjskem, študentsko izkaznico,
št. 20030200, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnu-167076
Kohek Ignac, Sečovlje 45, Sečovlje –
Sicciole, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02-13-1681-99, VC-774-99.
gne-167467
Kompare Tina, Slavniška 10, Kozina,
vozno karto, izdal Avrigo Nova Gorica.
gnn-167683
Kosec Katja, Slovenska cesta 1, Mengeš, dijaško izkaznico, št. Š490046.
gnt-167181
Koščak Barbara, Polanškova ulica 36,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
18981287,
Filozofska
fakulteta.
gnh-167764
Kovše Vida, Vojkova cesta 91, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20200134, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnj-167087
Krajnik Tanja, Staro sejmišče 54, Šentjernej, vozno karto, št. 0010839, izdal Občina Šentjernej, izdana dne 29. 9. 2004.
gnd-167322
Krčar Diana, Panonska 8, Maribor, vozno
karto, št. 1433, izdal Certus, smer MB – Tezno. m-1463
Kugler Tadej, Šolska ulica 32, Šempeter
v Savinjski dolini, dijaško izkaznico,št.
0005804221. gnd-167068
Kukovič Darja, Milčinskega ulica 6, Celje,
študentsko izkaznico, št. 18011235, Filozofska fakulteta. gnu-167226
Kužnik Josip, Lakotence 6, Ljubljana, delovno knjižico. gnu-167101
Lesjak Barbara, Dušana Kvedra 39,
Šentjur, študentsko izkaznico, št. 01000215,
Pedagoška fakulteta. gnk-167511
Ljubijankić Ekrem, Pokopališka 42, Ljubljana, delovno knjižico. gnj-167362
Lončar Tomaž, Balos 7, Tržič, študentsko
izkaznico, št. 579, Vetrinarska fakulteta.
gnq-167405
Mandl Boštjan, Sp. Jablane 43E, Cirkovce, delovno knjižico. gnz-167296
Matijevič Marko s.p., Bušeča vas 8, Cerklje ob Krki, dovolilnico za mednarodni prevoz blaga, koda DO83207, ser. šr. 3538.
gnk-167161
Mendragič Ada, Ulica Marija Kogoja 1/c,
Nova Gorica, študentsko izkaznico, št.
18010413,
izdala
FF
v
Ljubljani.
gni-167538
Mestek Sandra, Vrhpolje 67, Kamnik,
vozno karto, št. 420196. gng-167315
Mirnik Gregor, Kettejeva 7, Celje, študentsko izkaznico, št. 29006670, Fakulteta
za strojništvo. m-1459
Mlakar Marko, Cesta na stadion 18, Kočevje, delovno knjižico. gnn-167183
Mlakar Sonja, Koritnice 17, Knežak, študentsko izkaznico, št. 18990643, izdala FF
v Ljubljani. gnd-167443
Možič Darja, Ulica Alojzije Marinšek 20,
Limbuš, delovno knjižico, št. 12773, izdala
UE Maribor. m-1477

Mučič Jan, Nada Ovčakove ulica 34, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 01000295,
Pedagoška univerza. gne-167767
Mujabašić Selandina, Golnik 55, Golnik,
delovno knjižico. gnp-167306
Mušič Silva, Podgorje 128, Kamnik, vozno karto, št. 788, izdal LPP. gnk-167236
Novak Igor, Brezje 12, Novo mesto, potrdilo o priglasitvi prevozov za lastne potrebe, št. 53, izdano pri OZ Slovenije, dne
25. 2. 2003, za vozilo OAF 24-272FN, reg.
št. NM A2-268. gnh-167589
Novljan Andrej, Pance 18, Ljubljana, delovno knjižico. gnf-167516
Ogrin Žiga, Zikova ulica 2, Kamnik, študentsko izkaznico, št. 28010417, Fakulteta
za matematiko in ﬁziko. gnh-167339
Papež Nadja, Šalka vas 149, Kočevje,
študentsko izkaznico, št. '21527, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnk-167090
Pavšič Polona, Gregorčičeva 16, Idrija,
vozno karto, št. 9192186, izdal Avrigo d.d..
gnl-167460
Petkovnik Maja, Goriška 8, Celje, delovno knjižico. gno-167207
Pezdir Marinka, Mače 2A, Preddvor, delovno knjižico. gny-167197
Planinc Mojca, Črnelčeva cesta 3, Brežice, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdal Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, izdal leta 1986. gnq-167605
Podgorelec Jure, Breznikova cesta 94,
Domžale, vozno karto, št. 430806, izdal
Kam – bus. gnf-167441
Pogačar Nuša, Breg 25, Žirovnica, dijaško izkaznico, izdala Srednja vzgojiteljska
šola v Ljubljani. gnc-167594
Polenčič Jure, Drnovk 5, Dobrovo v Brdih, dijaško izkaznico, izdal Avrigo Nova Gorica, št. 190. gno-167182
Pristušek Igor, Zeče pri Bučah 18, Buče,
študentsko izkaznico, št. 93519231, izdala
Fakulteta za strojništvo Maribor. m-1487
Privšek Metka, Dobriša vas 2/a, Petrovče, delovno knjižico. gnr-167554
Rejec Tomaž, Šebrelje 45, Cerkno, študentsko izkaznico, št. 320A0097, Strojna
fakulteta. gny-167772
Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, preklicuje naslednje službene izkaznice Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo: Hafner Damjan, službena
izkaznica Obveščevalno varnostne službe
Ministrstva za obrambo, št. 100, izdana 1. 7.
1995, Bergant Jakob, službena izkaznica
Obveščevalno varnostne službe Ministrstva
za obrambo, št. 101, izdana 1. 7. 1995, Kobal
Vojko, službena izkaznica Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo, št. 61,
izdana 1. 7. 1995, Kopše Davorin, službena
izkaznica Obveščevalno varnostne službe
Ministrstva za obrambo, št. 132, izdana 10.
10. 1995, Grujčič Bojan, službena izkaznica
Obveščevalno varnostne službe Ministrstva
za obrambo, št. 178, izdana 16. 7. 1996,
Stražišar Robert, službena izkaznica Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za
obrambo, št. 131, izdana 25. 2. 1997, Smodiš
Boštjan, službena izkaznica Obveščevalno
varnostne službe Ministrstva za obrambo, št.
11, izdana 22. 11. 1997, Matuš Štefan, službena izkaznica Obveščevalno varnostne
službe Ministrstva za obrambo, št. 174, izdana 25. 5. 1998. Ob-26889/04
Rifelj Franc s.p., Ždinja vas 30, Novo
mesto, licenco za vozilo TAM 190 T 15B,
reg. oznaka NM 54-00M, izdana dne 19. 5.
2003, ser.št. 01013076. gno-167357
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Rijavec Igor, Šarhova ulica 16, Ljubljana,
delovno knjižico. gnq-167730
Rutar Nikola, Podbreg 4, Tolmin, študentsko izkaznico, št. 71020766, izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani. gnq-167755
Selič Roman, Trno 10, Kalobje, potrdilo o
opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence za prevoze v cestnem prometu, št. 601394 z dne 26. 5. 1997,
izdalo Ministrstvo za promet. gnd-167468
Sevša Alen, Toma Brejca 8, Kamnik, vozno karto, št. 420048. gnp-167485
Simončič Katja, Spominska 4, Celje, delovno knjižico. gnd-167668
Slana Matej, Vrtna ulica 10, Murska Sobota, delovno knjižico. gni-167413
Smolko Mojca, Grabonoš 4/a, Gornja
Radgona, delovno knjižico. gnk-167811
Stanković Slobodan, Puhova ulica 15,
Ljubljana, delovno knjižico. gni-167088
Stopar Luka, Masarykova ulica 21, Domžale, vozno karto, št. 330640 – kombinirana,
izdal Kam bus – SŽ. gnq-167155
Strbad Matija, Tržaška cesta 521, Brezovica pri Ljubljani, delovno knjižico.
gng-167765
Šetina Nina, Zbilje 95, Medvode, študentsko izkaznico, št. 19342468, Ekonomska fakulteta. gnk-167536
Šorc Ana, Volaričeva ulica 32, Postojna,
študentsko izkaznico, št. 18020014, Filozofska fakulteta. gnl-167335
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Španger Aljoša, Avber 29, Sežana, preklic delovne knjižice, objavljeno v Ur. listu št.
8/2003. gne-167342
Špiljak Karmen, Kidričeva ulica 7, Žalec,
študentsko izkaznico, št. 21030992.
gni-167363
Štajnbaher Jernej, Ul. Metoda Mikuža
18, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
20201336, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnn-167158
Štampfer Janja, Veliki Boč 10, Sveti duh
na Ostrem vrhu, vozno karto, št. 2838.
m-1489
Tajhman Biserka, Srednje 1, Bresternica,
študentsko izkaznico, št. 06210112, FSD.
gnm-167534
Teran Irena, Trstenik 33/a, Golnik, študentsko izkaznico, št. 20030505, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gno-167607
Tratnik Ivo, Hribernikova 4, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20970266, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnc-167819
Turk Ana, Jazbina 130, 10000 Zagreb –
Hrvaška, študentsko izkaznico, št. 31220203,
Fakulteta za farmacijo. gns-167803
Uršič Nina, Jurčičeva 10, Kamnik, vozno
karto, št. 400078. gno-167457
Verbič Matevž, Vojkova 9, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 21017820, FDV.
gnd-167243
VIATOR-KOTRANS, d.o.o., Ljubljana,
Letališka 33, Ljubljana, izvod licence

Stran

6887

skupnosti, št. GE000968/03256 za tovorno
vozilo Fiat, reg. št. LJ T3-17J.
gne-167817
Vranješ Zdravko, Koroška 105B, Maribor, študentsko izkaznico, št. 61199057, Pedagoška fakulteta. m-1465
Vrhovnik Manca, Testenova ulica 66A,
Mengeš, študentsko izkaznico, št. 71030613,
Biotehnična fakulteta. gnk-167611
Yelewere Anthony, Glinškova ploščad 9,
Ljubljana, delovno knjižico. gni-167063
Zajšek Miha, Vavpotičeva ulica 4, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19361859,
Ekonomska fakulteta. gnc-167569
Zaverski Matjaž, Titova 48, Maribor, študentsko izkaznico, št. 29006423, Fakulteta
za stojništvo Maribor. m-1447
Zelenko Urška, Radomščak 22, Ljutomer, študentsko izkaznico, št. 30012538,
Fakulteta za kemijo in kemijsko farmacijo
Ljubljana. gnw-167674
Žagar Tomaž, Hacetova ulica 20, Cerknica, študentsko izkaznico, št. 26104576, izdala FGG v Ljubljani. gnw-167099
Žerovc Aleš, Ovsiše 46, Podnart, študentsko izkaznico, št. 19396307, izdala
Ekonomska
fakulteta
v
Ljubljani.
gnm-167609
Žerovnik Gregor, Brilejeva 3, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 63020324, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gnm-167788
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Velja od 1. januarja 2005

Zakon o prekrških
z uv
odnimi po
jasnili mag. Boš
tjana T
arja
uvodnimi
pojasnili
Boštjana
Trrat
atarja
in s
tv
ar
nim k
azalom
kazalom
stv
tvar
arnim
O prekrških bodo po 1. januarju 2005 odločali upravni in drugi državni organi ter
nosilci javnih pooblastil, ki nadzorujejo izvajanje predpisov, kakor tudi sodišča za
prekrške prve in druge stopnje. Sankcije za prekrške pa bodo: globa, opomin,
kazenske točke v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti vozniškega
dovoljenja, prepoved vožnje motornega vozila, izgon tujca iz države, odvzem
predmetov in vzgojni ukrepi.
Našteli smo le nekaj določb zakona o prekrških, ki na novo ureja to področje. V
uvodnih pojasnilih je poleg pregleda vsebine zakona po posameznih poglavjih
tudi primerjalnopravni pregled ureditve prekrškov v 15 evropskih državah.
Cena: 10614 · broširana izdaja: 3906 SIT z DDV
43
40 SIT z DDV
10615 · vezana izdaja:
4340
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Naročite po faksu: 01/425 14 18
S tem nepreklicno naročam

· Zakon o prekrških
– 10614 broširana izdaja

3906 SIT z DDV

Štev. izvodov

– 10615 vezana izdaja

4340 SIT z DDV

Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

a
Da
včna š
šttevilk
vilka
Davčna
Da
včni za
zav
Davčni
vezanec

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum
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