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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-11
Zahteva za objavo
predhodnega razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa
Št. 35101-0117/2003-47/04 Ob-107657
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 1,
4000 Kranj, 04/23-73-122, ivan.mihovec@kranj.si, faks 04/23-73-167.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v 12 mesecih: izgradnja Območne knjižnice v
Kranju.
4. Kraj dobave: Kranj, na območju ožjega dela Kranja.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila: oktober 2004.
6. Naslov službe in osebe, od katere se lahko zahteva dodatne informacije: Mestna občina Kranj, Ivan Mihovec,
04/23-73-122.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 12. 2003.
Mestna občina Kranj
Št. 35101-0117/2003-47/04 Ob-107658
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 1,
4000 Kranj, tel. 04/23-73-122, ivan.mihovec@kranj.si, faks 04/23-73-167.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v 12 mesecih: prizidek k Zdravstvenemu domu
Kranj.
4. Kraj dobave: Kranj, med obstoječim
zdravstvenim domom, porodnišnico in zobno polikliniko.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila: marec 2004.
6. Naslov službe in osebe, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Mestna občina Kranj, Ivan Mihovec,
04/23-73-122.
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7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 12. 2003.
Mestna občina Kranj
Št. 408
Ob-107733
1. Naročnik: Javni zavod Filmski studio
VIBA FILM Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Stegne 5, 1000
Ljubljana, tel. 01/51-32-402, telefaks
01/51-32-550.
3. (a) Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: vzpostavitev sistema A/V postprodukcije.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: februar 2004.
6. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva dodatne informacije: Vladimir Peruničič, direktor, tel.
01/51-32-402, e-mail: vladimir.perunicic@siol.net.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 12. 2003.
FS VIBA FILM Ljubljana
Št. 01-2004
Ob-107743
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, financer: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, tel.
02/235-52-80, faks 02/23-55-237.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: prenova mansarde
univerzitetne stavbe na Slomškovem trgu 15 v Mariboru.
4. Kraj dobave: Univerza v Mariboru,
Slomškov trg 15, Maribor.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: objava javnega razpisa predvidoma v januarju 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, dodatne informacije: Vlasta Tomišić, tel.
02/235-52-33, faks 02/23-55-237, e-mail: vlasta.tomisic@uni-mb.si.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 12. 2003.
Univerza v Mariboru
Št. 4022-542/2003-3
Ob-107785
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 1000
Ljubljana.
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3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: 1. faza omejenega
postopka za izbiro kandidatov za vzdrževanje svetleče in nesvetleče cestno
prometne signalizacije na območju Mestne občine Ljubljana.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: december 2003/januar 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance,
Služba za javna naročila, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Alenka Mihelčič.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: podrobnosti bodo razvidne iz objave javnega razpisa.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 12. 2003.
Mestna občina Ljubljana
Št. 4022-541/2003-4
Ob-107795
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 1000
Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: 1. faza omejenega
postopka za izbiro kandidatov za vzdrževanje javne razsvetljave na območju
Mestne občine Ljubljana.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: december 2003/januar 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance,
Služba za javna naročila, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Alenka Mihelčič.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: podrobnosti bodo razvidne iz objave javnega razpisa.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 12. 2003.
Mestna občina Ljubljana
Št. 4022-540/2003-4
Ob-107796
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 1000
Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: 1. faza omejenega
postopka za izbiro kandidatov za izvajanje zimske službe na območju Mestne
občine Ljubljana.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: december 2003/januar 2004.
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6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance,
Služba za javna naročila, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Alenka Mihelčič.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: podrobnosti bodo razvidne iz objave javnega razpisa.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 12. 2003.
Mestna občina Ljubljana
Št. 4022-539/2003-4
Ob-107797
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 1000
Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: 1. faza omejenega
postopka za izbiro kandidatov za vzdrževanje parkovnega gozda na območju
Mestne občine Ljubljana.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: december 2003/januar 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance,
Služba za javna naročila, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Alenka Mihelčič.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: podrobnosti bodo razvidne iz objave javnega razpisa.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 12. 2003.
Mestna občina Ljubljana
Št. 4022-538/2003-4
Ob-107798
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 1000
Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: 1. faza omejenega
postopka za izbiro kandidatov za vzdrževanje javnih zelenih površin na območju Mestne občine Ljubljana.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: december 2003/januar 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance,
Služba za javna naročila, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Alenka Mihelčič.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: podrobnosti bodo razvidne iz objave javnega razpisa.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 12. 2003.
Mestna občina Ljubljana
Št. 4022-537/03-8
Ob-107799
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 1000
Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: 1. faza omejenega
postopka za izbiro kandidatov za vzdrževanje javnih cest na območju Mestne
občine Ljubljana.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
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5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: december 2003/januar 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance,
Služba za javna naročila, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Alenka Mihelčič.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: podrobnosti bodo razvidne iz objave javnega razpisa.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 12. 2003.
Mestna občina Ljubljana
Št. 3531-35/2003-1
Ob-107892
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za zdravje.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5, 1000
Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: dobava in montaža
modularnih montažnih elementov za izvedbo sten in stropov operacijskega bloka Onkološkega inštituta v Ljubljani.
4. Kraj dobave: Onkološki inštitut v Ljubljani.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 5. 1. 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, oddelek za investicije, soba 14,

pri Maruši Bizjak, tel. 01/478-69-76, faks
01/478-69-58.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 12. 2003.
Ministrstvo za zdravje
Št. 44/03
Ob-107898
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: ortopedske endoproteze, ocenjena letna vrednost je
235,600.000 SIT z DDV.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: december.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: nabavna služba, Monika Lepoša, univ. dipl. ek.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: za javni razpis ortopedske endoproteze bo naročnik priznal usposobljenim prijaviteljem status kandidata za
obdobje enega leta.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 12. 2003.
Splošna bolnišnica Maribor

Popravek

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
Zavrnitev vseh ponudb
Št. 01-226/15-02
Ob-107618
Na podlagi 77. člena ZJN-1 vam sporočamo, da je naročnik v javnem naročilu za
Nakup tekstilij (Ur. l. RS, št. 45 z dne
16. 5. 2003, Ob-93774) sprejel sklep o
zavrnitvi vseh ponudb prispelih na javno
naročilo Tekstilije.
Klinični center Ljubljana
Razveljavitev
Št. 757/03
Ob-107802
Naročnik Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, razveljavlja postopek oddaje javnega naročila za nakup
ultrazvočnih aparatov, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 119-120 z dne 5. 12.
2003, Ob-106864.
Klinični center Ljubljana

Št. 23210/03
Ob-107765
V javnem naročilu za dobavo in implementacijo parkomatov, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 99-100 z dne 17. 10.
2003, Ob-103648, se nov datum (rok) za
oddajo ponudb ter nov datum odpiranja ponudb pravilno glasita:
1. Rok za oddajo ponudb je 6. 1. 2004
do 14. ure.
2. Odpiranje ponudb bo isti dan tj. 6. 1.
2004 ob 14.30.
3. Veljavnost vseh dokumentov ponudbe in ostalih datumov se veže na datum
prvotnega odpiranja ponudb (24. 11. 2003)
Parkirišča JP d.o.o.
Sprememba
Št. 3531-19/2003-80
Ob-107891
V Uradnem listu RS, št. 113-114 z dne
21. 11. 2003, Ob-106371, je bil objavljen
javni razpis za izbiro dobavitelja za “nabavo
in montažo splošne, medicinske in tehnološke opreme za OP in porodni blok in ostale
prosore za dokončanje objekta 3 v Splošni
bolnišnici Novo mesto“.
Skladno s 23. členom ZJN-1 (Uradni
list RS, št. 39/00 in 102/00) naročnik
spremeni drugi stavek 13. točke v objavi
javnega razpisa tako, da sedaj glasi: ponudniki opreme za sklope št. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 in 13 morajo v
svoji ponudbi predložiti potrdilo, da so
vpisani v register dobaviteljev medi-
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cinskih pripomočkov pri Uradu za zdravila RS.
Ministrstvo za zdravje
Ob-107564
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko društvo Semič.
2. Naslov naročnika: Črnomaljska cesta 3, 8333 Semič.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava
nadgradnje vozila MAN 14.285 LAC 4×4
v gasilsko vozilo s cisterno 16/25 1+5.
Ocenjena vrednost: 14,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja sklopov ni predvidena.
4. Kraj dobave: Prostovoljno gasilsko
društvo Semič, Črnomaljska cesta 3, 8333
Semič.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: najkasneje
90 dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina
Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, tel.
07/356-53-60, Polona Kambič, kontaktna oseba: Marjan Tomaževič, tel.
041/358-214.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + DDV za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo na
podlagi izdanega računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: četrtek, 15. 1.
2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Semič, Štefanov trg 9,
8333 Semič, kontaktna oseba je Renata
Bukovec - tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
15. 1. 2004 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Semič.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za
resnost ponudbe je potrebno predložiti
bančno garancijo v višini 1,000.000 SIT in
mora veljati 60 dni od dneva odpiranja ponudb. Ostala zavarovanja se priložijo v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z določili vzorca pogodbe in Zakona o
izvrševanju državnega proračuna.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 60 dni od dneva odpiranja ponudb, pred-
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videni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 19. 1. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: v skladu z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v skladu z razpisno dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 12. 2003.
Prostovoljno gasilsko društvo Semič
Št. 4-03
Ob-107609
1. Naročnik: Kemijski inštitut, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 19,
1000 Ljubljana, faks 01/47-60-300, tel.
47-60-200.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pretočni
citometer.
Naprava je namenjena analizi ali sortiranju evkariontskih in prokariontskih celic na
osnovi fluorescence.
Aparat mora vsebovati vsaj dva laserja
(488 in še enega) in vsaj 5 detektorjev. Aparat naj omogoča zamenjavo pretočnih celic.
Zaželena je možnost sortiranja, in sicer vsaj
10.000 dogodkov v sekundi.
Ponujen je lahko tudi rabljen ali demonstracijski inštrument z ustreznimi zagotovili
o brezhibnem delovanju (potrdilo pooblaščenega servisa). Garancijski rok za brezhibno delovanje mora biti tudi v tem primeru
enak kot pri novi opremi.
V ceno aparata mora biti vključena tudi
programska oprema za analizo rezultatov
(podrobnosti gl. v razpisni dokumentaciji).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Ljubljana, Hajdrihova 19.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: je
možno.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: čim prej po
podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: mag. Janez
Toplišek, pomočnik direktorja, tel.
01/47-60-337 ali janez.toplisek@ki.si ali
dr. Saša Comino, tel. 01/47-60-372 ali
sasa.comino@ki.si (razpisno dokumentacijo je možno dobiti tudi v elektronski obliki).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 15. ure. Razpisno dokumentacijo
v elektronski obliki zahtevajte na naslov janez.toplisek@ki.si ali na sasa.comino@ki.si.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT vplačate
na blagajni, Hajdrihova 19 ali nakažete na
račun 01100-6030344533 (“za JN citometer“).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane do 9. ure dne 19. 1. 2004.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19,
1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 1. 2004 ob 11. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo po prevzemu blaga – podrobnosti so v
razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba bo
sklenjena z enim ponudnikom za celoten
razpis.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 28. 2. 2004. Izbira
je predvidena v enem tednu po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: so obdelana v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vprašanja naslovite na sasa.comino@ki.si (tehnična vprašanja) ali na janez.toplisek@ki.si (splošna, finančna in pravna
vprašanja).
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 12. 2003.
Kemijski inštitut, Ljubljana
Ob-107655
1. Naročnik: Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica, d.d., Kromberk, Cesta 25.
junija 1b, Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Kromberk, C. 25.
junija 1b, Nova Gorica, tel. 05/339-11-00,
faks 05/339-11-28.
3. (a) Vrsta in količina blaga: vodovodni material – letna dobava.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
4. Kraj dobave: Kromberk, Cesta 25.
junija 1b, Nova Gorica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 15. 2.
2004 do 15. 2. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Vodovodi in
kanalizacija Nova Gorica, d.d., Kromberk,
Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica.
Kontaktni osebi: Darja Rijavec, univ. dipl.
ek., Darja Nemec, univ. dipl. inž. grad.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, sreda, petek od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumentacije v višini 15.000 SIT (z davkom) se
nakaže na transakcijski račun odprt pri Novi
LB d.d. št. 02241-0089741389.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. 1. 2004 ob
8.45.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b,
5000 Nova Gorica.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 13. 1. 2004 ob 9. uri na sedežu
družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d. Kromberk, Cesta 25. junija 1b,
5000 Nova Gorica, v II. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija banke za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene cene.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60
dnevni odlog plačila.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 2. 2. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
60%, dobavni rok 5%, garancija 5%, boniteta ponudnika 10%, reference 10%, plačilni pogoji 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 12. 2003.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica, d.d.
Št. 0/1318
Ob-107691
1. Naročnik: Zdravstveni dom Trbovlje,
p.o., Rudarska cesta 12, Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta
12, Trbovlje, tel. 03/56-24-202, faks
03/56-24-101.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
zobozdravstvenega materiala.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. zobozdravstveni material za ambulante,
2. zobozdravstveni material za zobno
tehniko,
3. zobozdravstveni material za ortodonta.
4. Kraj dobave: Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska cesta 12, Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 2.
2004 do 31. 1. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje –
vodja UAD Tatjana Jevševar, dipl. ek.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 12.000 SIT z vključenim DDV, plačilo
se izvrši na podračun UJP naročnika št.
01329-6030924721.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 1. 2004 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska cesta 12, Trbovlje – tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 1. 2004 ob 10. uri v sejni sobi
Zdravstvenega doma Trbovlje, Rudarska cesta 12, Trbovlje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je minimalno 60 dni od prevzema
blaga, ostali pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 31. 1. 2004, predvidoma do 27. 1. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 12. 2003.
Zdravstveni dom Trbovlje
Št. 102/4415/2003
Ob-107705
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42, tel.
01/474-24-41.
3. (a) Vrsta in količina blaga: obnova
sistemov lastne rabe v RTP Kleče.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: RTP Kleče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne in delne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: januar 2004
– oktober 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: prevzem dokumentacije v ELES, d.o.o., RTP Beričevo,
Beričevo 70, 1262 Dol pri Ljubljani, v tajništvu pri Nuši Kodrič, dodatne informacije
Milan Dodig.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (10.000 SIT +

DDV 2.000 SIT), virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na TRR št.
02924-0017900956, sklic št. 75.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 26. 1. 2004 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3D2.1.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 26. 1. 2004 ob 10. uri, v dvorani
D, IV. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% skupne ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok 60 dni, gotovinsko plačilo
po opravljenih delih oziroma dobavah.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom
sklenil pogodbo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji (navodilo ponudniku za izdelavo ponudbe).
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna 60 dni od datuma, določenega za
dostavo ponudbe. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 23. 2. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji (navodilo ponudniku za izdelavo ponudbe).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 12. 2003.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 20-336-225/03
Ob-107724
1. Naročnik: Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo.
2. Naslov naročnika: Linhartova 51,
1000 Ljubljana, tel. 01/47-58-100, faks
01/43-72-070, e-mail: bojan.pahor@mail.ir-rs.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava posebej izdelanih čevljev po
skupinah.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: skupina prilagojena ortopedska obutev in skupina zahtevnejša ortopedska obutev z vgrajeno ortozo, ponudbe so sprejemljive za eno ali obe skupini skupaj.
4. Kraj dobave: Ljubljana – Linhartova 51.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 4.
2004 do 31. 3. 2005.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Inštitut za
rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana, dodatne informacije Bojan Pahor, tel.
01/47-58-424; razpisna dokumentacija se
lahko zahteva osebno ali pisno na naslovu
naročnika.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave vsak
delovni dan od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT (DDV je
vključen), negotovinsko na TRR št.
01100-6030278088 pri Banki Slovenije,
s pripisom razpisna dokumentacija čevlji,
s priložitvijo fotokopije potrdila o zavezancu za DDV.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: dne 21. januarja
2004 do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Inštitut za rehabilitacijo, Linhartova 51, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. januar 2004 ob 12. uri v prostorih Inštituta za rehabilitacijo, Ljubljana, Linhartova 51.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menica v velikosti 10% razpisane vrednosti z menično izjavo in nalogom, če je
ponujena ena skupina, bančna garancija
za resnost ponudbe v velikosti 10% razpisanih vrednosti, če sta ponujeni obe
skupini.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok je 45 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: so določeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 4. 2004, predvideni datum odločitve
o ponudbi je 30. 1. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 12. 2003.
Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo
Št. 45/03
Ob-107727
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, tel. 01/588-97-40,
GSM 031/348-059, telefaks 01/588-97-59.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
računalniške opreme (strežniki, mrežni
diskovni sistem in sistem za varnostno
kopiranje).
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(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena oddaja po sklopih.
4. Kraj dobave: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, 1001
Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: po sklenitvi
pogodbe v skladu s terminskim planom iz
razpisne dokumentacije.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, 1001 Ljubljana, Oddelek za javna naročila, 2. nadstropje, soba 214. Dodatne informacije bodo posredovane samo na pisno zahtevo po faksu 01/588-97-59 ali po
elektronski pošti na naslovu: kazimir.oberdank@energetika-lj.si. Kontaktna oseba je
Kazimir Oberdank.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te objave, vsak delovni dan med 8. in 13. uro, razen 29., 30. in 31. 12. 2003, oziroma do
vključno datuma odpiranja ponudb do 9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT z nakazilom na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., pri NLB,
d.d. št. 02924-0253764022, s sklicem na
št. 700-45-03. Plačilo je možno tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1001 Ljubljana.
Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 20% davek na dodano vrednost.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 6. 2. 2004 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti na naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana ali osebno v vložišče Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 6. 2.
2004 ob 12. uri na naslovu Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, pritličje, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
8,000.000 SIT, z veljavnostjo do 31. 3.
2004.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo izvršena na osnovi izstavljenih delnih
in končnega računa za dobavljeno blago in
opravljene storitve iz predmetne razpisne
dokumentacije v roku najmanj 30 dni od
datuma izstavitve posameznega računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– finančno stanje,
– dobavni rok,
– garancijski rok,
– vzdrževanje strojne in programske
opreme,
– popravilo oziroma funkcionalna nadomestna oprema v garancijskem roku,
– skladnost opreme s specifikacijami –
certifikati,
– nameščanje opreme, integracija v naročnikovo okolje in terminski načrt,
– usposabljanje naročnikovega kadra,
– tehnična dokumentacija,
– usposobljenost kadrov ponudnika,
– reference,
– podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji,
– predložitev predračuna na disketi.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora
veljati do 31. 3. 2004, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 20. 2.
2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena vrednost.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 12. 2003.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 4142-337/2003
Ob-107738
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,
Koper, tel. 05/66-36-267, telefaks
06/66-46-292.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
opreme za Pionirsko knjižnico, Verdijeva 2, Koper.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena.
4. Kraj dobave: Koper.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek del
februar 2004, zaključek del maj 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo se lahko dvigne oziroma zahteva v sprejemni pisarni Mestne občine
Koper, Verdijeva 10, Koper, Jasmina Kapun; za dodatne informacije pa Samostojna
investicijska služba, Verdijeva 6, Koper,
05/66-46-267, Sibila Ludvik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, ob sredah tudi od 14. do
17. ure do vključno 19. 1. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 tolarjev
na podračun proračuna občine št.
01250-0100005794, s pripisom: plačilo
razpisne dokumentacije za opremo Pionirske knjižnice.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 20. 1. 2004
do vključno 12. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 1. 2004 ob 13. uri v sejni sobi
Mestne občine Koper, Verdijeva 10.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 tolarjev.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z Zakonom o javnih financah je rok plačila posameznega računa od 60 do 90 dni
od prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: za ugotovitev finančne in poslovne sposobnosti bo naročnik zahteval mnenje in izkaz bonitete specializirane institucije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponudbe je do 28. 2. 2004, predvideni datum
odločitve je 15. 2. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ob izpolnjevanju pogojev za udeležbo je merilo
najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 12. 2003.
Mestna občina Koper
Št. 1763/4020/2004/1
Ob-107761
1. Naročnik: Ministrstvo za gospodarstvo, Tržni inšpektorat Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Parmova 33,
1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarniški material.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: samo za vse sklope skupaj.
4. Kraj dobave: območje Republike Slovenije (podrobnosti na voljo v razpisni dokumentaciji).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 20. 1.
2004 do 20. 1. 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Petra Glažar
(vprašanja v zvezi s postopkom), Maca Brajnik (vprašanja glede materiala).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od
9. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 20. 1. 2004,
do 15. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za gospodarstvo, Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Parmova 33, 1000 Ljubljana, glavna
pisarna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 1. 2004, ob 9.30, soba 3034,
Tržni inšpektorat RS.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: da.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: okvirna vrednost naročila je
34,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 12. 2003.
Ministrstvo za gospodarstvo
Tržni inšpektorat Republike
Slovenije
Št. 2328/2003
Ob-107876
1. Naročnik: Osnovna šola Prežihovega
Voranca Maribor.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Prežihovega Voranca, Gosposvetska cesta 10,
2000 Maribor, tel. 02/234-15-50, faks
02/234-15-61.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava prehrambenega blaga in živil po skupinah:
1. skupina: žita in mlevski izdelki (okvirna vrednost: 2,100.000 SIT);
2. skupina: kruh, pekovsko pecivo in
slaščičarski izdelki (okvirna vrednost:
14,560.000 SIT);
3. skupina: razno prehrambeno blago
(okvirna vrednost: 5,752.000 SIT);
4. skupina: mleko in mlečni izdelki (okvirna vrednost: 9,510.000 SIT);
5. skupina: meso in mesni izdelki (okvirna vrednost: 24,858.000 SIT);
6. skupina: sveže sadje in zelenjava
(okvirna vrednost: 9,930.000 SIT).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik lahko odda ponudbo za
celoten javni razpis ali posamezno skupino.
4. Kraj dobave: Gosposvetska cesta 10,
2000 Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 2.
2004 do 31. 1. 2007.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-

cijo in dodatne informacije: tajništvo – Brigita Lepej, tel. 02/234-15-50.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro do 14. 1. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo ob predložitvi o
plačilu 12.000 SIT (20% DDV je vključen)
na transakcijski račun naročnika, št.
01270-6030667070 – s pripisom: “za razpisno dokumentacijo“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 1. 2004 do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Prežihovega Voranca, Gosposvetska cesta 10, 2000 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 1. 2004 ob 9. uri na Osnovni šoli
Prežihovega Voranca, Gosposvetska cesta
10, 2000 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora v primeru, da skupna ponudbena cena presega 30,000.000 SIT predložiti originalno bančno garancijo v višini
10% ponujene vrednosti, kot jamstvo za resnost ponudbe, ki jo lahko v primeru odstopa od ponudbe, naročnik vnovči.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 4. 2004, odločitev o sprejemu ponudbe bo naročnik sprejel najkasneje do
1. 2. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena 80%, plačilni rok 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 12. 2003.
Osnovna šola Prežihovega Voranca
Maribor
Ob-107878
1. Naročnik: Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova 74, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zavod za gluhe in
naglušne Ljubljana, Vojkova 74, p.p. 2503,
1000 Ljubljana, tel. 01/58-00-500, faks
01/56-82-527.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago in živila po skupinah:
A) kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski
izdelki,
B) mleko in mlečni izdelki,
C) meso in mesni izdelki,
D) jajca,
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E) zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje,
F) sadni sokovi in sirupi,
G) sveža zelenjava in sadje,
H) ribe in konzervirane ribe,
I) olja in izdelki,
J) žita, mlevski izdelki in testenine,
K) ostalo prehransko blago.
Količine posameznih vrst prehrambenega blaga so opredeljene v razpisni dokumentaciji. Naročnik si pridružuje pravico do
spremembe količine nabav posameznih vrst
prehrambenega blaga, glede na dejanske
potrebe.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki lahko predložijo ponudbo za
celotno javno naročilo ali samo za del razpisanega javnega naročila (sklop živil). Ponudbe za posamezne sklope morajo zajemati vse vrste blaga v posameznem sklopu.
4. Kraj dobave: Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova 74, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 3.
2004 do 28. 2. 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova 74, 1000
Ljubljana, v tajništvu zavoda, kjer ponudniki
dobijo tudi dodatna pojasnila in informacije
– tel. 01/58-00-500, vsak delovni dan od
10. do 12. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, do vključno 28. 1.
2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT z vključenim 20% DDV.
Potrdilo o vplačilu na transakcijski račun naročnika številka 01100-6030689950 je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene oziroma bodo prispele najkasneje do 28. 1. 2004 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za gluhe in naglušne
Ljubljana, Vojkova 74, 1000 Ljubljana, tajništvo, vsak delovni dan med 10. in 13. uro.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 1. 2004 ob 13. uri v prostorih
Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova 74, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira v skladu z Zakonom o
javnih zavodih. Rok plačila računov je minimalno 30 dni od datuma izdaje računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu: ponudba skupaj s ponudbeno
dokumentacijo mora veljati do 1. 3. 2004.
Naročnik bo sprejel odločitev o izbiri najkasenje do 10. 2. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 10 točk,
– roki dobave – interventna naročila 7
točk,
– boljše reference 3 točke,
– druge oziroma posebne ugodnosti
(popusti, sponzorstvo, ogledi...) 3 točke,
– rok plačila 6 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročili: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 12. 2003.
Zavod za gluhe in naglušne
Ljubljana
Št. 1/2003
Ob-107880
1. Naročnik: Hydrovod d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska c. 38,
1330 Kočevje, tel. 01/893-81-70, faks
01/893-81-84.
3. (a) Vrsta in količina blaga: tovorno
vozilo s kiper nadgradnjo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba mora biti celovita, delnih ponudb naročnik ne bo upošteval.
4. Kraj dobave: Kočevje, Ljubljanska
c. 38.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
naročnik ne dopušča variantnih ponudb.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava do
1. 6. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dvignejo v tajništvu družbe po predhodni najavi in plačilu, kontaktna oseba: Helena Knavs.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan,
razen 31. 12. 2003, med 8. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (znesek je z
DDV) na TRR, št. 02320-0019840967 ali
plačilo na blagajni na sedežu družbe.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 21. 1. 2004 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Hydrovod d.o.o., Ljubljanska
c. 38, 1330 Kočevje; osebna dostava v
tajništvo družbe (I. nadstropje).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 1. 2004, s pričetkom ob 13. uri,
predstavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili odpiranja, morajo predložiti pooblastila.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija v višini 5% ponudbene
vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati do 22. 3. 2004, obvestilo o oddaji naročila predvidoma do 5. 2. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: v skladu z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik kot pogoj za oddajo naročila poleg drugih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, postavlja odkup rabljenega tovornega vozila znamke TAM, tip
130 T 11 BK, letnik 1988.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 12. 2003.
Hydrovod d.o.o.

ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila gradenj po
odprtem postopku
Zavrnitev vseh ponudb
Ob-107745
Na podlagi prvega odstavka 77. člena
Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS,
št. 37/00 in 102/00 – popravki – ZJN-1)
in javnega razpisa: oddaja del adaptacije stanovanjskega objekta “Partizanska
28-34“ (Uradni list RS, št. 99-100/03, številka objave 99-100), po pooblastilu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije,
javnega sklada SGP Kograd IGEM Inženiring d.o.o. kot naročnik izdaja poročilo o
zavnitvi vseh ponudb.
SGP Kograd IGEM Inženiring d.o.o. je
skladno s 16. točko objave razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 99-100 z
dne 17. 10. 2003, za oddajo del adaptacije stanovanjskega objekta “Partizanska
28-34“ ter 4. in 77. členom Zakona o javnih naročilih (ZJN-1) odločil:
Zavrne se vse ponudbe ponudnikov na
javno naročilo naročnika za izvajanje del
adaptacije stanovanjskega objekta “Partizanska 28-34“ na Ravnah na Koroškem.
SGP Kograd IGEM Inženiring d.o.o.
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Št. 11/03
Ob-107566
V javnem razpisu Javnega komunalnega
podjetja Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, 1330 Kočevje, za “Vročevod TP
Melamin – Kidričeva in TZO – Podgorska“,
objavljenem v Uradnem listu RS, št.
107-108 z dne 7. 11. 2003, Ob-105252,
se postopek oddaje zadrži, zaradi vloženega zahtevka za revizijo postopka oddaje javnega naročila in preklicujemo odpiranje ponudb dne 10. 12. 2003, do odločitve državne revizijske komisije.
Ponudniki bodo o nadaljevanju postopka in odpiranju ponudb naknadno obveščeni.
Komunala Kočevje, d.o.o.
Št. 10/03
Ob-107567
V javnem razpisu Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, 1330 Kočevje, za “Vročevodna
povezava kotlovnice na lesno biomaso –
Toplotna postaja Melamin; oprema v kotlovnici in oprema v T.P. Melamin“, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 107-108 z
dne 7. 11. 2003, Ob-105251 se postopek
oddaje zadrži, zaradi vloženega zahtevka
za revizijo postopka oddaje javnega
naročila in preklicujemo odpiranje ponudb
dne 10. 12. 2003, do odločitve državne
revizijske komisije.
Ponudniki bodo o nadaljevanju postopka in odpiranju ponudb naknadno obveščeni.
Komunala Kočevje, d.o.o.
Št. 462-20/02-144
Ob-107573
1. Naročnik: Občina Kočevje.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska c. 26,
1330 Kočevje, tel. 01/89-38-237, faks
89-38-230.
3. (a) Opis in obseg gradnje: komunalno opremljanje za stanovanjsko
sosesko P5/S14 Mestni log–Dolga vas
II. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in sprejemljivost ponudb za en sklop, več
sklopov, ali za vse skupaj: dela se oddajo
v celoti v skupni vrednosti ca. 200,000.000
SIT.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
je vključena tudi izdelava projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: Kočevje; Mestni Log–
Dolga vas.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek: februar 2004, dokončanje: razvidno iz razpisne dokumentacije.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo
na: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26,
1330 Kočevje, pri Ivanu Maroltu, tel.
01/89-38-237.
(b) Datum, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur (ponedeljek, sreda, petek) do 15. 1.
2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: dokazilo o plačilu

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

30.000 SIT materialnih stroškov; podračun proračuna: 01248-0100005213 pri
UJP Novo mesto.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 15. 1. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kočevje, vložišče, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 1. 2004 ob 12. uri v sejni sobi
Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330
Kočevje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe se zahteva bančna garancija v višini 10% ocenjene vrednosti del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvajajo v skladu z določili Zakona in navodila o izvrševanju proračuna v roku 60
dni od dneva dospetja situacije na vložišče
Občine Kočevje.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe potem, ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil
pogodbo predloženo v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN:
skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva oddaje
ponudbe, ponudnike bo investitor oziroma
naročnik obvestil z obvestilom o oddaji naročila v predvidenem roku 45 dni po uspelem javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji; a) ponudbena cena 100%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: informacije dobijo interesenti pri Ivanu Maroltu, Občina Kočevje, Ljubljanska
26, Kočevje, tel. 89-38-237, v uradnih
urah, faks 89-38-230, e-mail: marolt.jani@siol.net.
17. Datum in številka predhodnega razpisa: 28. 11. 2003.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 12. 2003.
Občina Kočevje
Št. 10/03
Ob-107678
1. Naročnik: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00, faks
03/896-11-27.
3. (a) Opis in obseg gradnje: kanalizacija Lajše – kanal 1.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: območje Lajš pri Šoštanju.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.

6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 3. 2004
do 20. 6. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunalno
podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, Mira Kokot, tel.
03/896-11-00, faks 03/896-11-27.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
7. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo za 16.000 SIT + 20% DDV
– virmansko nakazilo na TR št.
02426-0012997176 – sklic na št. 161.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 1. 2004 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje,
prejemnica Mira Kokot.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 1. 2004 ob 13. uri v sejni sobi
Komunalnega podjetja Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: kot v
razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kot v
razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: kot v razpisni dokumentaciji.
15. Merila za ocenitev ponudb: kot v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 12. 2003.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Št. 01.4-05/4-03
Ob-107720
1. Naročnik: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25,
2250 Ptuj, tel. 02/771-55-11.
3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptacija prostorov za namene in potrebe protibolečinske ambulante, nevrološke ambulante in konferenčne dvorane s knjižnico:
– izvedba GOI del po že izdelani projektni dokumentaciji;
– izdelava projekta izvedenih del;
– pridobitev uporabnega dovoljenja.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
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vse skupaj: ponudniki lahko nudijo dela le
v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica dr.
Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25, 2250
Ptuj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek – takoj
po podpisu pogodbe, zaključek – štiri mesece po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj. Prevzem razpisne dokumentacije: osebno ob predhodni
predložitvi potrdila o vplačilu, Aleksander
Voda, vodja splošno-pravnega sektorja.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
– po predhodnem telefonskem dogovoru.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 18.000 SIT negotovinsko
na TR št. 01100-6030278670 s pripisom
JR-Adaptacija prostorov (pripisati davčno
številko).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 1. 2004 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica dr. Jožeta
Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25, 2250 Ptuj, tajništvo zavoda, Ema Flajšman.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 1. 2004, ob 11. uri, Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva
23-25, 2250 Ptuj, uprava.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v pogojih.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogojih.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad;
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan, določen za predložitev ponudb;
2. potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, za
ponudnika, ki ni vpisan v register pri sodišču zadošča potrdilo o tem, da ni prenehal
opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad – lahko fotokopija, vendar original
ne sme biti starejši od 60 dni na dan, določen za predložitev ponudb;
3. izjavo podnudnika, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da mu v
zadnjih petih letih pred objavo naročila ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero mu je prepo-
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vedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
4. potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdaja pristojni davčni urad – lahko fotokopija, vendar
original ne sme biti starejši od 30 dni na
dan, določen za predložitev ponudb;
5. da je predložil 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). Dokumenti morajo biti v originalu in ne smejo biti starejši od 30 dni na dan,
določen za predložitev ponudb;
Iz dokumentov mora biti razvidno, da ima
ponudnik:
– število dni neporavnanih obveznosti v
preteklih 6 mesecih vključno do dneva sestavitve obrazca BON 2 iz točke B mora biti
enako 0, ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran;
6. izpolnjen obrazec za reference s priloženimi izjavami;
7. izjava, da ni dal zavajajočih podatkov;
8. izjava o plačilnih pogojih;
9. da predloži seznam podizvajalcev z
natančno specifikacijo, katera dela bodo
opravljali;
10. da predloži izjave podizvajalcev, ki
bodo opravljali posamezna dela, da ima ponudnik do njih poravnane vse obveznosti;
11. izjava o roku izvedbe gradbenih del;
12. da predloži natančen terminski plan
gradnje s finančnim planom porabe sredstev;
13. izjava o garancijskem roku;
14. izjava o odpravi napak v garancijski
dobi;
15. da ima garancijo za resnost ponudbe v višini 10% razpisane vrednosti;
16. da ima izjavo banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10%
pogodbene vrednosti.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb – t.j. do
12. 3. 2004, predvidena odločitev o sprejemu ponudbe do 31. 1. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena,
2. plačilni pogoji,
3. reference ponudnika,
4. rok izvedbe,
5. garancijska doba.
Podrobnejša opredelitev meril je določena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled objekta in projektov je možen po
prehodni najavi pri tajnici zavoda Emi Flajšman. Naročnik bo izbranemu najugodnejšemu ponudniku oddal izvedbo celotno investicijo po sistemu “funkcionalni ključ v roke“.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 12. 2003.
Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča
Ptuj

Ob-107924
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, tel. 01/300-99-59,
faks 01/300-99-37.
3. (a) Opis in obseg gradnje: A2 Karavanke-Obrežje odsek Šentvid–Koseze.
Gradnja raziskovalnega rova za predor
Šentvid.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: PGD izdelani.
4. Kraj izvedbe: Šentvid–Koseze.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek februar
2004, zaključek 30. 6. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ZIL inženiring d.d., Kersnikova 10, 1000 Ljubljana,
tel. 01/433-50-40, Aleš Stele, univ. dipl.
inž. gr.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 95.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije ponudnik poravna z
virmanom na TRR št. 05100-8010026397
pri A Banki VIPA d.d. v korist ZIL inženiring
d.d., s pripisom “za razpisno dokumentacijo“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 3. 2. 2004 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ZIL inženiring d.d., Kersnikova
6, Ljubljana – vložišče, 5. nadstropje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 3. 2.
2004 ob 12. uri, v prostorih ZIL inženiringa,
Kersnikova 6, 5. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 21,000.000 SIT. Bančna garancija
za resnost ponudbe mora biti veljavna 172
dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo se finansira iz lastnih sredstev DARS +
kredita Evropske investicijske banke (EIB).
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavni del razpisne
dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona

Stran

7422 / Št. 125-127 / 19. 12. 2003

o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 142
dni od odpiranja ponudb. Predvideni datum
odločitve je 40 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena ob izpolnitvi ostalih pogojev razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 124 z dne
12. 12. 2003, Ob-107231.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 12. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

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
Zavrnitev vseh ponudb
Št. 961-11/03
Ob-107572
Na podlagi 77. člena ZJN-1 vam sporočamo, da je naročnik Zavod RS za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana, zavrnil
vse ponudbe ponudnikov, ki so pravočasno
prispele na sklop C – opravljanje odvetniških storitev javnega razpisa po odprtem
postopku za izbiro izvajalcev za izdelavo
osnutkov drugostopenjskih odločb v zvezi z
reševanjem pritožb in opravljanje odvetniških storitev (Uradni list RS, št. 106 z dne
30. 10. 2003, Ob-104860).
Za izbiro najugodnejših ponudnikov bomo objavili nov javni razpis.
Razpis za sklop B – priprava osnutkov
drugostopenjskih odločb v zvezi z reševanjem pritožb v upravnem postopku s področja socialne varnosti in vodenja uradnih evidenc se ponovi, ker ni izpolnjen pogoj za
izbiro najugodnešega ponudnika, saj nista
prispeli dve samostojni pravilni ponudbi od
dveh različnih ponudnikov.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Razveljavitev
Ob-107762
Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, javni sklad, Trg republike 3, 1000
Ljubljana, razveljavlja postopek oddaje javnih naročil za “storitev revidiranja računovodskih izkazov Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, javnega sklada,
terjatev sklada, namenskega premoženja
in sredstev za delo in po potrebi posameznih računov, ki jih vodi sklad, za obdobje
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2003 – 2006“, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 106 z dne 30. 10.
2003, Ob-104938.
Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, javni sklad
Podaljšanje roka
za oddajo ponudb
Št. 1399/03
Ob-107695
V javnem razpisu za oddajo naročila storitev izvajanja informativno-promotivnih dejavnosti za Slovenijo na trgih Velike Britanije
in Irske, Madžarske, Švice, Hrvaške, Združenih držav Amerike ter držav Beneluksa v
obdobju od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 113-114
z dne 21. 11. 2003, Ob-106069, se podaljšuje rok za oddajo ponudb.
Novi rok za oddajo ponudb je 23. 12.
2003 do 13. ure.
Odpiranje ponudb bo 23. 12. 2003 ob
14. uri.
Predvideni datum odločitve je 23. 12.
2003.
Slovenska turistična organizacija
Št. 06/03
Ob-107577
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala
Tita 112, tel. 04/586-80-00, faks
04/586-84-01.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: čiščenje prostorov in opreme ter notranjega transporta s prevozom in spremstvom bolnikov.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Jesenice.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 3. 2004
do 28. 2. 2009.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Splošna bolnišnica
Jesenice, Cesta maršala Tita 112, tel.
04/586-82-48, Primož Reškovac, med 8. in
13. uro, po predhodni najavi in ob predložitvi
dokazil o plačilu razpisne dokumentacije.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
19. 1. 2004 do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, v ceno je vključen DDV. Ponudniki morajo znesek nakazati na TR št. 01100-6030277215, s pripisom za RD čiščenje prostorov.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 1. 2004 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Jesenice,
Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, s
pripisom “Ne odpiraj – ponudba za čiščenje prostorov“.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 1. 2004 ob 12.30, v sejni sobi
bolnišnice.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
vsaj do 31. 3. 2004, predviden datum odločitve je 31. 1. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena –
70%, reference – 20%, investicija – 10%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 12. 2003.
Splošna bolnišnica Jesenice
Št. 2154/2003
Ob-107602
1. Naročnik: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, faks
05/62-73-214.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: storitev iz javnega
naročila se odda kot celota (Priloga 1B: 27Druge storitve).
Izdelava projekta zmanjševanja onesnaževanja Koprskega zaliva:
– izdelava programa zmanjševanja onesnaženosti na območju Kopra,
– priprava sanacijskega načrta za onesnažene sedimente v Koprskem zalivu,
– študija izvedljivosti posameznih investicij za zmanjšanje onesnaženosti.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Koper.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek februarja 2004, zaključek izvedbe november
2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper – Jasmina
Kapun, za dodatne informacije MOK Urad
za okolje in prostor, Poljšak Alenka, tel.
05/66-46-277.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, ob sredah tudi od 14. do
17. ure do vključno 3. 1. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun št.
01250-0100005794 s pripisom – plačilo
razpisne dokumentacije za Izdelavo projekta zmanjševanja onesnaževanja Koprskega
zaliva, elektronsko plačilo ali s plačilnim nalogom, sklic K 3537-2/2003.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 12. 1. 2004 do
vključno 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Koper, Urad
za okolje in prostor, Verdijeva 6, 6000 Koper ali oddana osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper na Verdijevi 10 v
Kopru.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 1. 2004 ob 13. uri v sejni sobi
Mestne občine Koper, Verdijeva 10.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT
in veljavnostjo do 30. 4. 2004.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z Zakonom o javnih financah – 60 dni od
prejema računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:. navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: vsa veljavna zakonodaja, ki ureja področje varstva okolja.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponudbe – 60 dni od dneva odpiranja ponud,
predviden datum odločitve o sprejemu ponudbe je 23. 1. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb:
I. strokovna sposobnost – največ 80%
točk
Podmerila:
I. 1. kadrovska zasedba projektne skupine – največ 40% točk,
I. 2. kvaliteta-kakovost predloga-koncepta za realizacijo razpisanih nalog – največ
40% točk,
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I. 3. reference ponudnika in projektne
skupine ponudnika samo za področje razpisanih del – največ 20% točk;
II. ponudbena cena – največ 20% točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 111-112 z
dne 14. 11. 2003, št. 9/2003.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 12. 2003.
Mestna občina Koper
Št. 110-1/03
Ob-107681
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izdelava topografskih načrtov za AC Fram (Slivnica) – Hajdina (Draženci).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: AC Fram (Slivnica) –
Hajdina (Draženci).
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok izdelave naloge je največ 45 dni od dneva veljavnosti
pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, soba 1.03, kontaktna oseba
je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/30-68-204, faks 01/30-68-206. Strokovne informacije posreduje Danica Pohajač, univ. dipl. inž. grad. – DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, tel.
01/30-68-246, faks 01/30-68-224.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od
8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o. 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. Ljubljana, s pripisom “za razpisno dokumentacijo“.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 22. 1. 2004 do 10.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne

22. 1. 2004 ob 11. uri na naslovu DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000
Ljubljana, sejna soba 1.18.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,400.000 SIT in veljavnostjo najmanj 210 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
180 dni po preteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Prevideni datum odločitev
o sprejemu pondube je 2. 3. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev
razpisa.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 12. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 1170/2003
Ob-107736
1. Naročnik: Varstveno delovni center
Koper, skrajšano ime VDC Koper.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 8,
6000 Koper, tel. 05/62-62-851, faks
05/62-75-601.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: dnevni prevoz varovancev VDC Koper od kraja bivanja
varovancev do enote VDC ter nazaj. Vrsta storitev – po prilogi 1A.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: relacije prevozov so oblikovane v 2
sklopa, in sicer:
1. sklop: relacija Koboli – Enota Sežana
in nazaj – 7 potnikov,
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2. sklop: relacija Dutovlje – Enota Sežana in nazaj – 10 potnikov.
Storitev se oddaja po sklopih. Sklopi (relacije) so v razpisni dokumentaciji določene
in jih ni možno spreminjati ali združevati.
Ponudnik lahko odda ponudbo za enega ali
oba sklopa.
5. Kraj izvedbe: občini Komen in Sežana. Seznam relacij z lokacijo odhoda in prihoda varovancev ter s predvidenim številom
potnikov je v razpisni dokumentaciji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pogodbo se prvič
sklene za obdobje enega leta, nato pa se jo
letno podaljšuje z aneksom, vendar največ
še za tri leta (skupaj štiri leta), kar je odvisno
od tega ali bodo, za ta namen, zagotovljena
sredstva v republiškem proračunu pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve
ter v finančnem planu VDC Koper.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Varstveno delovni center Koper pri poslovni sekretarki
na Jurčičevi 2 v Kopru, tel. 05/62-62-851.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. ure dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (v znesek je
vključen DDV) na transakcijski račun št.
01100-6030309322 pri UJP Koper, s pripisom: za razpisno dokumentacijo-prevozi.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudba mora prispeti do naročnika najkasneje do 26. 1.
2004 do 13. ure, ne glede na to ali je bila
oddana osebno ali po pošti.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti na naslov Varstveno
delovno center Koper, Ulica 15. maja 8,
6000 Koper oziroma osebno na naslov Jurčičeva 2, 6000 Koper. Ponudbo je potrebno predložiti v zaprti ovojnici s pripisom
“Ne odpiraj, javno naročilo – prevozi na relacijah ______ (vpiše se številke sklopov
oziroma relacij).” Na ovojnici mora biti naveden naslov ponudnika.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 1. 2004 ob 11. uri v prostorih
uprave v Kopru, Jurčičeva 2.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo enkrat mesečno po opravljenem delu,
30 dni od datuma izstavitve računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ima ponudnik veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti;
– da ima licenco za prevoze v notranjem
cestnem prometu;
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali, da ni prenehal
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poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
– da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
– da zagotavlja tehnične in kadrovske
pogoje za dnevni prevoz varovancev VDC
za posamezne relacije (sklope) za katere je
oddal ponudbo;
– da zagotavlja nadomestilo v primeru
okvare vozila;
– da dosledno upošteva urnik prevozov,
ki ga določi skupaj z vodjo enote VDC;
– da zagotavlja stalno dosegljivost preko telefona;
– da podpiše in dosledno upošteva kodeks ravnanja in obnašanja do varovancev
VDC;
– da nudi plačilni rok enkrat mesečno
po opravljenem delu, 30 dni po datumu izstavitve računa.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o prevozih v cestnem prometu.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 3. 2004. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 30. 1. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena za posamezno relacijo prevoza (sklopa) na dan.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: poraba sredstev za prevoze varovancev je omejena z višino zagotovljenih sredstev za te namene s strani Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve, zato se
mora gibati v začrtanih okvirih.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 12. 2003.
Varstveno delovni center Koper
Št. 1
Ob-107764
1. Naročnik: Osnovna šola Gorje.
2. Naslov naročnika: Zgornje Gorje 44a,
4247 Zgornje Gorje, tel. 04/574-51-30, faks
04/576-91-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: po prilogi 1B
(17. točka) ZJN-1, priprava in delitev prehrane za potrebe Osnovne šole Gorje.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena oddaja sklopov.
5. Kraj izvedbe: Osnovna šola Gorje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso predvidene.

7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe od
1. 2. 2004 do 31. 1. 2007, z možnostjo
podaljšanja.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija se dobi v tajništvu OŠ Gorje,
Zgornje Gorje 44a, 4247 Zgornje Gorje,
dodatne informacije pa pri ravnatelju šole.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delovni
dan med 10. in 12. uro od dneva objave do
9. 1. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo je potrebno plačati znesek v višini
15.000 SIT na račun šole št. TRR
01203-6030644260.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 12. 1. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
na naslov Osnovna šola Gorje, Zgornje Gorje 44a, 4247 Zgornje Gorje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 12. 1. 2004 ob
13. uri v zbornici Osnovne šole Gorje, Zgornje Gorje 44a, 4247 Zgornje Gorje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od izstavitve računa, enkrat mesečno.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ni predvidena.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: so sestavni del razpisne
dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: predpisi, ki urejajo pripravljanje in nudenje hrane za predšolske in šolske otroke
in zaposlene.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 3. 2004, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe bo 15. 1. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
obrokov 40 točk, izkušnje ponudnika na
segmentu šolske prehrane 25 točk, strokovna priporočila oziroma reference 25
točk, zaposleni vsaj 3 živilski tehnologi 5
točk, raznolikost ponudbe (jedilniki) 5 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo predhodnega razpisa.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 12. 2003.
Osnovna šola Gorje
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Št. 344-06-7/2003 0603
Ob-107808
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško, tel. 07/49-81-372, faks
07/49-81-276.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: vzdrževanje parkov nasadov in zelenic, ureditev in zasaditev javnih površin v Občini Krško v letih 2004 in 2005 – 16. točka priloge 1A.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik mora predložiti ponudbo za
celoto razpisanih del.
5. Kraj izvedbe: Občina Krško.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od podpisa pogodbe do 31. 12. 2005, ta rok pa se lahko
skrajša v primeru, da se vzdrževanje parkov, nasadov… zagotovi v eni izmed oblik,
ki jih predvideva Zakon o gospodarskih javnih službah.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Oddelek za
gospodarsko infrastrukturo, Cesta krških žrtev 14, Romana Pečnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, podračun
EZR: 01254-0100008120.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 26. 1. 2004 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 1. 2004 ob 12. uri, v sejni sobi
“D“ Občine Krško.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2% skupne ponudbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno s predpisi o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba s solidarno odgovornostjo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
a) da ima veljavno registracijo,
b) ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
c) da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem
ali druga pravnomočna sodna ali upravna
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odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve,
e) da je finančno in poslovno sposoben,
f) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri,
g) da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev,
h) da ima za predmetno javno naročilo
proste kapacitete,
i) da predloži bančno garancijo za resnost ponudbe v skladu s pogoji iz razpisne
dokumentacije,
j) da predloži izjavo banke, da mu bo
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti,
k) da nudi vsaj 60-dnevni rok plačila,
l) da podpiše zahtevane izjave iz razpisne dokumentacije,
m) da predloži pogodbo o skupnem nastopanju, kadar zagotavlja kapacitete s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, ter za podizvajalce in partnerje predložiti vse zahtevane dokumente iz razpisne
dokumentacije,
n) da izpolnjuje ostale zahteve iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da, v
skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 50 dni od odpiranja
ponudb, 20 dni od odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – 80%,
– reference ponudnika – 20%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 12. 2003.
Občina Krško
Ob-107899
1. Naročnik: Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca z enotami DU Sevnica in
DU Brežice.
2. Naslov naročnika: Arto 13, 8290
Sevnica, tel. 07/81-61-400, telefaks
07/81-41-643.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: čiščenje prostorov (priloga 1/A, kategorija 14)
– v Domu upokojencev in oskrbovancev
Impoljca,
– v Domu upokojencev Sevnica in
– v Domu upokojencev Brežice.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.

5. Kraj izvedbe:
– Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Arto 13, 8290 Sevnica,
– Dom upokojencev Sevnica, Trg svobode 17, 8290 Sevnica,
– Dom upokojencev Brežice, Prešernova 13, 8250 Brežice.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik mora ponuditi ponudbo v skladu
z razpisno dokumentacijo.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 3. 2004
do 28. 2. 2006 (dve leti).
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo po
predhodni najavi v tajništvu zavoda, na naslovu Arto 13, 8290 Sevnica, pri Auer Majdi. Dodatne informacije o razpisu dobijo zainteresirani pri Mešiček Vladimirju.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 15. 1. 2004
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 5.000 SIT (vključno
z DDV) na račun št. 01100-6030268388
pri UJP Urad Krško.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 16. 1. 2004 do
10. ure. Ponudbe po tem roku ne bodo
upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Dom upokojencev in oskrbovancev, Arto 13, 8290 Sevnica. Ponudba ponudnika mora biti oddana v zaprti kuverti z
navedbo točnega naslova naročnika. Na kuverti mora biti vidna oznaka: “Ne odpiraj –
Ponudba za čiščenje prostorov Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Doma
upokojencev Sevnica in Doma upokojencev Brežice“, ter številka objavljenega javnega razpisa in številka Ur. l. RS.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 16. 1.
2004 ob 11. uri v prostorih Restavracije
Dvorec, Arto 14, 8290 Sevnica.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 10% skupne vrednosti storitve.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira v skladu s finančnim
načrtom javnega zavoda DU Impoljca.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): samostojni izvajalec storitve.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odprtem postopku za storitve čiščenja prostorov
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki), ki morajo izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni dokumen-
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taciji z zahtevanimi dokumenti za izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. in 43. členom
Zakona o javnih naročilih in kot je še posebej določeno v pogojih iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da, v
skladu z razpisnim obrazcem, ki je priloga v
razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 3. 2004, odločitev o izboru bodo
ponudniki prejeli do 31. 1. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– kadrovska struktura,
– reference,
– certifikat za sistem kakovosti – ISO
standard.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o razpisu dobijo
zainteresirani pri Mešiček Vladimirju.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 12. 2003.
Dom upokojencev in oskrbovancev
Impoljca
Ob-107922
1. Naročnik: Občina Kungota.
2. Naslov naročnika: Plintovec 1, 2201
Zg. Kungota, tel. 02/655-05-05, faks
02/655-05-06, e-naslov: obcina@kungota.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: redna vzdrževalna dela na območju Občine Kungota,
A) vzdrževanje površin kolektivne komunalne porabe.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se oddaja za vse skupaj.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Kungota.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: obdobje treh let;
začetek del: takoj po izbiri izvajalca in podpisu pogodbe, zaključek del: 2006.
8. (a) Naslov in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota, kontaktna oseba Miro Zajko, tel. 02/655-05-02.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro, do oddaje ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, plačilo na transakcijski račun Občine Kungota št.
01255-0100008653, namen nakazila: razpisna dokumentacija za Redna vzdrževalna
dela – 3A.
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 1. 2004 do
9.45.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občinski urad občine Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 1. 2004 ob 10. uri, v sobi župana Občine Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg.
Kungota.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja za določila v predpisih: rok
plačila je minimalno 30 dni od dneva prejema računa ali situacije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejšega
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo sklenil pogodbo za razpisano storitev z najugodnejšim izvajalcem del.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona

o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum določitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni po dnevu odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba navedena v
razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 12. 2003.
Občina Kungota

Popravek

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za blago po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku
Popravek
Ob-107597
V objavi javnega naročila za načrt izdelave informacijskega sistema I. OŠ Slovenj
Gradec, Šercerjeva 7, Slovenj Gradec, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 120 z
dne 5. 12. 2003, Ob-106890, se popravi
5. (b) točka:
5. (b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: od objave do
5. 1. 2004, vsak delovni dan od 8. do
12. ure. Odpiranje ponudb 6. 1. 2003 ob
12. uri.
I. OŠ Slovenj Gradec
Popravek
Ob-107598
V objavi javnega naročila za načrt izdelave informacijskega sistema II. OŠ Slovenj
Gradec, Kopališka 29, Slovenj Gradec, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 120 z
dne 5. 12. 2003, Ob-106889, se popravi
5. (b) točka:
5. (b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do 5. 1.
2004, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Odpiranje ponudb 7. 1. 2003 ob 12. uri.
II. OŠ Slovenj Gradec

Ob-107599
V objavi javnega naročila za načrt izdelave informacijskega sistema Osnovna šola
Šmartno pri Slovenj Gradcu, Šmartno 69,
Šmartno pri Slovenj Gradcu, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 120 z dne 5. 12.
2003, Ob-106888, se popravi 5. (b) točka:
5. (b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: od objave
do 5. 1. 2004, vsak delovni dan od 8. do
12. ure. Odpiranje ponudb 6. 1. 2003 ob
8. uri.
Osnovna šola Šmartno
pri Slovenj Gradcu
Št. 24/2003
Ob-107575
1. Naročnik: Holding Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 011, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana, faks 01/29-14-833.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarniško-potrošni material – specifikacija po
naslednjih sklopih:
– sklop A – papir,
– sklop B – papirna galanterija,
– sklop C – pisala, drobni inventar in
pribor,
– sklop D – mape, registratorji, HPK program,
– sklop E – računalniški potrošni material.
(b) Kraj dobave: mikro lokacije po vsej
Sloveniji.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja po posameznih sklopih.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: priznana bo
sposobnost za tri leta, pogodba za dobavo
se sklene za 1 leto.
5. (a) Naslov službe in oseba od katere se lahko zahteva razpisno dokumen-
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tacijo in dodatne informacije: Holding
Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana, tajništvo Centra za nabavo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 10. ure, vključno do 24. 12. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.600 SIT, na trasakcijski
račun številka 02923-0019346887.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 8. 1. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Holding Slovenske železnice,
d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v drugi fazi postopka.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: minimalni 120-dnevni plačilni rok.
9. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe,
potem, ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih naročilih, 47. člen):
d.d., d.o.o.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudbe predložijo ponudniki v drugi
fazi postopka.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 12. 2003.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 57/03
Ob-107685
1. Naročnik: Osnovna šola Dutovlje.
2. Naslov naročnika: Dutovlje 135,
6221 Dutovlje, tel. 05/764-21-05, faks
05/764-20-91.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago – po skupinah.
(b) Kraj dobave: sedež osnovne šole Dutovlje 135 in enota šole Tomaj 63.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
sklope skupaj: ponudniki lahko konkurirajo
na naslednje sklope oziroma skupine prehrambenega blaga:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. suhomesni izdelki,
4. zamrznjeno testo in pecivo,
5. sadje in zelenjava,
6. sadni sokovi in sirupi,
7. zamrznjena zelenjava in ribe,
8. kruh in slaščičarski izdelki,
9. testenine,
10. ostalo prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira na eno skupino, več skupin ali pa na vse skupine prehrambenega blaga.
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4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sposobnost
se prizna za 3 leta. Pogodbe se sklene za 1
leto. Dobava je sukcesivna.
5. (a) Naslov službe in osebe od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Tanja Kocina, tel. 05/764-21-05.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
roka za predložitev prijave, vsak delavnik
med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.200 SIT (DDV je vključen) na podračun št. 01311- 6030679223
pri UJP Koper, s pripisom: za razpisno dokumentacijo – prehrambeno blago.
Pred dvigom razpisne dokumentacije
mora ponudnik predložiti potrdilo o vplačilu.
6. (a) Datum do kdaj se sprejema prijave: prijava mora prispeti v tajništvo šole do
vključno 12. 1. 2004 do 12. ure ne glede
na to ali bo poslana po pošti ali oddana
osebno.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Osnovna šola Dutovlje, Dutovlje
135, 6221 Dutovlje.
7. Navedba finančnih zavarovanj, če
bodo zahtevana: /
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogojih pod 10. točko tega
razpisa.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša 47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ima ponudnik veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti;
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
– da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
– da ponudnikov transakcijski račun, v
preteklih 3 mesecih pred objavo javnega
naročila, ni bil blokiran,
– da ponudnik zagotavlja vse artikle in
celotno ocenjeno letno količino blaga iz skupine prehrambenega blaga, na katero se je
prijavil na razpis,
– da ponudnik nudi plačilo po dobavi, s
15-dnevnim zbirnikom, v roku 30 dni po
datumu izstavitve računa,
– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
fco sedež šole v Dutovljah 135 – razloženo
in fco enota šole v Tomaju 63 – razloženo,
– da bo ponudnik po potrebi dostavljal
vzorce blaga in naročnika redno obveščal o
akcijskih prodajah,

– da ponudnik zagotavlja odzivni čas
24 ur,
– da ima ponudnik zagotovljeno kakovost po sistemu HACCP.
11. Datum, ko bodo morali kandidati
predvidoma predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: kandidati morajo predložiti ponudbe v
II. fazi postopka predvidoma do 1. 3. 2004
do 12. ure. Odločitev o sprejemu ponudbe
bo predvidoma 3. 3. 2004.
12. Merila za ocenitev ponudb: cena,
in sicer najnižja končna skupna vrednost
skupine blaga.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 12. 2003.
Osnovna šola Dutovlje

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. 68/03
Ob-107576
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, tel. 01/588-95-32, telefaks 01/588-95-09.
3. Datum izbire: 11. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava 6 kosov zapornih armatur;
kraj dobave: Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena vrednost in plačilni rok –
90%;
– garancijska doba – 10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Avtotehna, d.d., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 23,932.884
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,622.748 SIT, 23,932.884 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: neuspeli javni razpis je bil prvič objavljen v Uradnem listu RS, št. 65 z dne
4. 7. 2003, Ob-97179.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 12. 2003.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
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Št. 33/15-13
Ob-107581
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Trbovlje p.o.
2. Naslov naročnika: Rudarska cesta 9,
1420 Trbovlje, tel. 03/565-25-00, faks
03/562-61-22.
3. Datum izbire: 12. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža ultrazvočnega
aparata z barvnim dopplerjem (1 kom).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja vrednost ponudbe
– predračuna.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno: Medias Internacional d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 9,910.131,22
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,960.000 SIT, 9,910.131,22 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: 9. 12. 2003.
Splošna bolnišnica Trbovlje
Ob-107601
1. Naročnik: Javno podjetje Okolje Piran d.o.o.
2. Naslov naročnika: Fornače 33, 6330
Piran, faks 05/617-50-15, e-mail: okolje.jsvo@siol.net.
3. Datum izbire: 30. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vozila fekalec za črpanje in prevoz
vsebine greznic in kanalizacije, 1 kos,
Piran.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: TT Trgotehna d.o.o.,
Sermin 7a, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 33,798.000
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,166.666 SIT, 28,165.000 SIT (brez
DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 91 z dne 19. 9. 2003, Ob-101860.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 12. 2003.
JP Okolje Piran d.o.o.
Št. 735/03
Ob-107604
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,
3212 Vojnik, tel. 03/78-00-100, faks
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03/78-00-200, e-mail: uprava@pb-vojnik.si.
3. Datum izbire: 1. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: čistilna in pralna sredstva:
1. čistilna sredstva,
2. papirna konfekcija,
3. vreče polietilen,
4. pralna sredstva,
za obdobje od 1. 1. 2004 do 31. 5.
2004, Psihiatrična bolnišnica Vojnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudbenega predračuna za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– 1. skupina: Makom, Krenker Maksimiljan s.p., Koroška c. 64, 3320 Velenje,
– 2. skupina: Makom, Krenker Maksimiljan s.p., Koroška c. 64, 3320 Velenje,
– 3. skupina: Vafra Commerce d.o.o,
Griže 125, 3302 Griže,
– 4. skupina: Vafra Commerce d.o.o.,
Griže 125, 3302 Griže.
7. Pogodbena vrednost:
– 1. skupina: 3,335.605,92 SIT,
– 2. skupina: 1,610.167,87 SIT,
– 3. skupina: 636.969 SIT,
– 4. skupina: 566.160 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– 1. skupina: 5,
– 2. skupina: 5,
– 3. skupina: 4,
– 4. skupina: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– 1. skupina: 4,848.965,20 SIT,
3,335.605,92 SIT,
– 2. skupina: 2,032.263,60 SIT,
1,610.167,87 SIT,
– 3. skupina: 724.920 SIT, 636.969
SIT,
– 4. skupina: 732.040,50 SIT, 566.160
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 74 z dne 21. 9. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 12. 2003.
Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Št. 734/03
Ob-107605
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,
3212 Vojnik, tel. 03/78-00-100, faks
03/78-00-200, e-mail: uprava@pb-vojnik.si.
3. Datum izbire: 2. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano:
1. sadje južno,
2. sadje domače,
3. zelenjava,
4. kruh in pekovsko pecivo,
5. meso in mesni izdelki,
6. jajca,

7. mlevski izdelki in testenine,
8. splošno prehrambeno blago,
9. mleko in mlečni izdelki,
10. čaji,
11. zmrznjena zelenjava in zmrznjeni izdelki;
skupine 1, 2 in 3 za obdobje od 1. 1.
2004 do 29. 2. 2004; ostale skupine za
obdobje od 1. 1. 2004 do 31. 5. 2004;
kraj dobave: Psihiatrična bolnišnica Vojnik
in Delovna enota Ravne.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost
ponudbenega predračuna za posamezno
skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– 1. skupina: ERA d.d., Prešernova 10,
3320 Velenje,
– 2. skupina: ERA d.d., Prešernova 10,
3320 Velenje,
– 3. skupina: Vrtnarstvo Celje d.o.o.,
Ljubljanska cesta 93, 3000 Celje,
– 4. skupina: Klasje Celje d.d., Resljeva
16, 3000 Celje,
– 5. skupina: Celjske mesnine d.d., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje,
– 6. skupina: Kmetija Marije in Mirka
Kaučič, Gornji Ivanjci 21, 9245 Spodnji
Ivanjci,
– 7. skupina: Mercator d.d. Ljubljana,
Dunajska 107, 1000 Ljubljana,
– 8. skupina: ERA d.d. Velenje, Prešernova 10, 3320 Velenje,
– 9. skupina: Ljubljanske mlekarne d.d.,
Obrat Maribor, Osojnikova ulica 5, 2000
Maribor,
– 10. skupina: ERA d.d. Velenje, Prešernova 10, 3320 Velenje,
– 11. skupina: Ledo d.o.o., Brničeva 29,
1231 Ljubljana – Črnuče.
7. Pogodbena vrednost:
– 1. skupina: 776.718,95 SIT,
– 2. skupina: 1,290.032,45 SIT,
– 3. skupina: 6,037.642,82 SIT,
– 4. skupina: 3,090.983,30 SIT,
– 5. skupina: 9,338.827,60 SIT,
– 6. skupina: 757.257,60 SIT,
– 7. skupina: 1,372.255 SIT,
– 8. skupina: 11,657.580,94 SIT,
– 9. skupina: 5,149.608,76 SIT,
– 10. skupina: 773.594,15 SIT,
– 11. skupina: 896.492,10 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– 1. skupina: 2,
– 2. skupina: 2,
– 3. skupina: 2,
– 4. skupina: 2,
– 5. skupina: 3,
– 6. skupina: 2,
– 7. skupina: 2,
– 8. skupina: 2,
– 9. skupina: 2,
– 10. skupina: 2,
– 11. skupina: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– 1.
skupina:
840.819,13
SIT,
776.718,95 SIT,
– 2. skupina: 1,349.253,29 SIT,
1,290.032,45 SIT,
– 3. skupina: 6,701.046,80 SIT,
6,037.642,82 SIT,
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– 4. skupina: 3,285.764,40 SIT,
3,090.983,30 SIT,
– 5. skupina: 9,641.999,70 SIT,
9,338.827,60 SIT,
– 6.
skupina:
762.138,07
SIT,
757.257,60 SIT,
– 7. skupina: 1,420.626,31 SIT,
1,372.255 SIT,
– 8.
skupina:
11,845.030
SIT,
11,657.580,94 SIT,
– 9. skupina: 5,400.830,18 SIT,
5,149.608,76 SIT,
– 10.
skupina:
804.070
SIT,
773.594,15 SIT,
– 11. skupina: 945.086,41 SIT,
896.492,10 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 74 z dne 21. 9. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 12. 2003.
Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Št. 461/2003-4
Ob-107606
1. Naročnik: Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava.
2. Naslov naročnika: Dornava 128, 2252
Dornava, faks 02/755-05-01, elektronski naslov: info@zavod-dornava.si.
3. Datum izbire: 17. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: kurilno olje – ekstra lahko, 400.000
litrov, Dornava 128 in Dornava 1, 2252
Dornava.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: EOC d.o.o., Tržaška
c. 37a, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 33,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 33,160.000 SIT, 33,000.000 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: 8. 10. 2003.
Zavod dr. Marijana Borštnarja
Dornava
Št. 17123-02-403-91/2002 Ob-107653
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 5. 3. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: predmet javnega razpisa je dobava avdio in video kaset, in sicer:
– sklop 1: avdio in video kasete,
– sklop 2: video kasete.
Kraj dobave:
– za sklop 1: lokacija Generalne policijske uprave v Ljubljani ter lokacije posamez-
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nih Policijskih uprav na območju celotne
države,
– za sklop 2: skladišče GPU, Vodovodna 93, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na javni razpis je prispelo 5
pravočasnih ponudb. Naročnik je pri analizi
ponudb ugotovil, da dve ponudbi ne ustrezata vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije in ena ponudba za sklop 2, zato so
bile le-te izločene iz nadaljnjega postopka.
Naročnik je za sklop 1 na podlagi meril:
cena in rok dobave, izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo, kot je navedeno v
6. točki te objave. Glede na to, da za sklop
2 nista prispeli najmanj dve primerni ponudbi, javni razpis za ta sklop ni uspel.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop 1: Eurofoto
d.o.o., Ljubljanska c. 1a, 4000 Kranj.
7. Pogodbena vrednost: za sklop 1:
10,403.016 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za sklop 1: 11,176.118,16 SIT z DDV,
10,403.016 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 5 z dne 17. 1. 2003,
Ob-85784.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 12. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 01/2003
Ob-107670
1. Naročnik:: Univerza v Mariboru.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 15,
2000 Maribor, tel. 02/23-55-300.
3. Datum izbire: 13. 2. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: računalniška oprema. Kraj dobave:
Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: pri sklopu 2, podsklop 2.3:
nadzorni strežnik – modem, se ni izvršila dobava. Izbrani ponudnik ni pristopil k podpisu
pogodbe, ker opreme ni mogel dobaviti.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sklop 1: NTP strežnik, LANCom d.o.o.,
Tržaška cesta 63, 2000 Maribor;
– sklop 2: računalniška oprema, ki se
deli na podsklope:
– podsklop 2.1: nadzorni strežnik –
strežnik, LANCom d.o.o., Tržaška cesta 63,
2000 Maribor,
– podsklop 2.2: nadzorni strežnik – kartica z RS–232 priključki, LANCom d.o.o.,
Tržaška cesta 63, 2000 Maribor,
– podsklop 2.3: nadzorni strežnik – modem, Select technology d.o.o., Dunajska
5, 1000 Ljubljana,
– podsklop 2.4: nadzorni strežnik –
CD–RW enota, Rolan d.o.o., Jadranska
cesta 27, 2000 Maribor,
– podsklop 2.5: nadzorni strežnik – DVD
enota, Rolan d.o.o., Jadranska cesta 27,
2000 Maribor;

– sklop 3: računalniška oprema, ki se
deli na podsklope:
– podsklop 3.1: USENET strežnik –
strežnik, Rolan d.o.o., Jadranska cesta 27,
2000 Maribor,
– podsklop 3.2: USENET strežnik – diski, LANCom d.o.o., Tržaška cesta 63,
2000 Maribor;
– sklop 4: računalniška oprema, ki se
deli na podsklope:
– podsklop 4.1: osebna računalniška
oprema – osebni računalniki, Comtron
d.o.o., Tržaška cesta 21, 2000 Maribor,
– podsklop 4.2: osebna računalniška
oprema – monitorji, LANCom d.o.o., Tržaška cesta 63, 2000 Maribor,
– podsklop 4.3: osebna računalniška
oprema – laserski tiskalniki, Rolan d.o.o.,
Jadranska cesta 27, 2000 Maribor,
– podsklop 4.4: osebna računalniška
oprema – InkJet tiskalniki, Unistar LC
d.o.o., Kotnikova 32, 1000 Ljubljana,
– podsklop 4.5: osebna računalniška
oprema – prenosni računalniki, Comtron
d.o.o., Tržaška cesta 21, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: NTP strežnik, LANCom
d.o.o., pogodbena vrednost: 480.266,40
SIT,
– sklop 2: računalniška oprema, ki se
deli na podsklope:
– podsklop 2.1: nadzorni strežnik –
strežnik, LANCom d.o.o., pogodbena vrednost: 1,036.645,44 SIT,
– podsklop 2.2: nadzorni strežnik – kartica z RS–232 priključki, LANCom d.o.o.,
pogodbena vrednost: 710.217,60 SIT,
– podsklop 2.3: nadzorni strežnik –
modem, Select technology d.o.o., ni izdobave,
– podsklop 2.4: nadzorni strežnik – CD–
RW enota, Rolan d.o.o., pogodbena vrednost: 34.000 SIT,
– podsklop 2.5: nadzorni strežnik – DVD
enota, Rolan d.o.o., pogodbena vrednost:
25.000 SIT,
– sklop 3: računalniška oprema, ki se
deli na podsklope:
– podsklop 3.1: USENET strežnik –
strežnik, Rolan d.o.o., pogodbena vrednost:
2,608.331,01 SIT,
– podsklop 3.2: USENET strežnik – diski, LANCom d.o.o., pogodbena vrednost:
790.660,80 SIT,
– sklop 4: računalniška oprema, ki se
deli na podsklope:
– podsklop 4.1: osebna računalniška
oprema – osebni računalniki, Comtron
d.o.o., pogodbena vrednost: 9,381.667,49
SIT,
– podsklop 4.2: osebna računalniška
oprema – monitorji, LANCom d.o.o., pogodbena vrednost: 2,528.736 SIT,
– podsklop 4.3: osebna računalniška
oprema – laserski tiskalniki, Rolan d.o.o.,
pogodbena vrednost: 645.000 SIT,
– podsklop 4.4: osebna računalniška
oprema – InkJet tiskalniki, Unistar LC
d.o.o., 209.843,71 SIT,
– podsklop 4.5: osebna računalniška
oprema – prenosni računalniki, Comtron
d.o.o., pogodbena vrednost: 989.640 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: NTP strežnik, 945.334,03
SIT, 347.598,72 SIT,
– sklop 2: računalniška oprema, ki se
deli na podsklope:
– podsklop 2.1: nadzorni strežnik –
strežnik, 1,533.717,85 SIT, 875.160 SIT,
– podsklop 2.2: nadzorni strežnik – kartica z RS–232 priključki, 710.217,60 SIT,
644.702,33 SIT,
– podsklop 2.3: nadzorni strežnik – modem, 121.000 SIT, 81.840 SIT,
– podsklop 2.4: nadzorni strežnik – CD–
RW enota, 72.756,06 SIT, 34.000 SIT,
– podsklop 2.5: nadzorni strežnik – DVD
enota, 27.720 SIT, 25.000 SIT,
– sklop 3: računalniška oprema, ki se
deli na podsklope:
– podsklop 3.1: USENET strežnik –
strežnik, 2,468.781 SIT, 2,468.781 SIT,
– podsklop 3.2: USENET strežnik – diski, 1,083.196,80 SIT, 790.660,80 SIT,
– sklop 4: računalniška oprema, ki se
deli na podsklope:
– podsklop 4.1: osebna računalniška
oprema – osebni računalniki, 22,370.197,25
SIT, 8,901.950 SIT,
– podsklop 4.2: osebna računalniška
oprema – monitorji, 4,656.960 SIT,
2,153.200 SIT,
– podsklop 4.3: osebna računalniška
oprema – laserski tiskalniki, 1,240.800 SIT,
543.996 SIT,
– podsklop 4.4: osebna računalniška
oprema – InkJet tiskalniki, 273.405,60 SIT,
209.843,71 SIT,
– podsklop 4.5: osebna računalniška
oprema – prenosni računalniki, 1,630.440
SIT, 892.500 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 1-3 z dne 10. 1. 2003,
Ob-84886.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 12. 2003.
Univerza v Mariboru
Št. 462-02/160-10/2003
Ob-107671
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, faks 01/478-39-00, tel.
01/478-38-00.
3. Datum izbire: 20. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– sklop 01A – 400 kosov ekonomičnih osebnih računalnikov,
– sklop 01B – 30 kosov standardnih
osebnih računalnikov.
Dobava se bo izvršila v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za sklopa 01A in
01B so: cena (C), garancijska doba (OD1),
enotna tehnologija istega proizvajalca
(OD2), priznanje napake na LCD zaslonih
(OD3). Ponudbe se bodo ocenjevale po
sklopih. Za vsak sklop v ponudbi se bo
izračunal količnik po naslednji formuli: K =
C/(1+ OD1 + OD2 + OD3). Posamezna
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merila bodo imela naslednjo najvišjo možno težo: C (74%), OD1 (3%), OD2 (5%) in
OD3 (10%).
Ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje naročnika in ima najnižji količnik med ceno za
posamezen sklop in in drugimi merili, je
izbran kot najugodnejši ponudnik.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: FMC d.o.o. Tržaška
330, Ljubljana, za sklop 01A – ekonomični
osebni računalniki in za sklop 01B – standardni osebni računalniki.
7. Pogodbena vrednost:
– za sklop 01A – 400 kosov ekonomičnih osebnih računalnikov (98,085.120 SIT)
in za sklop 01B – 30 kosov standardnih
osebnih računalnikov (9,894.240 SIT) skupaj 107,979.360 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– za sklop 01A – ekonomični osebni računalnik 3 ponudbe,
– za sklop 01B – standardni osebni računalnik 3 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop 01A – ekonomični osebni računalniki 102,719.520 SIT, 96,485.266,80
SIT,
– za sklop 01B – standardni osebni računalniki 10,439.964 SIT, 9,894.240 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: 11. 12. 2003.
Ministrstvo za finance,
Carinska uprava RS
Št. 34/03
Ob-107688
1. Naročnik: Snaga d.o.o.
2. Naslov naročnika: Snaga d.o.o., javno podjetje d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000
Maribor.
3. Datum izbire: 17. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: kotalni prekucnik – kratka kabina,
1 kom, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: glede na sistem ocenitve je
zbral največ točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Bijol d.o.o., Livarska
cesta 17, 2367 Vuzenica.
7. Pogodbena vrednost: 26,019.126
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 26,045.340 SIT, 24,085.980 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: 3. 10.
2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 11. 2003.
Snaga d.o.o.

Št. 35/03
Ob-107689
1. Naročnik: Snaga d.o.o.
2. Naslov naročnika: Snaga d.o.o., javno podjetje d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000
Maribor.
3. Datum izbire: 17. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: kotalni prekucnik – podaljšana kabina, 1 kom, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: glede na sistem ocenitve je
zbral največ točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Bijol d.o.o., Livarska
cesta 17, 2367 Vuzenica.
7. Pogodbena vrednost: 24,385.068
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 26,263.200 SIT, 24,385.068 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: 3. 10.
2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 11. 2003.
Snaga d.o.o.
Št. 84/4336/2003
Ob-107697
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-39-02, tel.
01/474-39-01.
3. Datum izbire: 1. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: realizacija zvez za projekt GEANT.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izbral postopek
oddaje naročila brez predhodne objave
(3. točka 110. člena ZJN-1).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Masterline d.o.o., Prevale 9, Trzin.
7. Pogodbena vrednost: 170,234.986,03
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 12. 2003.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Št. 75/03
Ob-107731
1. Naročnik: Osnovna šola Vransko
Tabor.
2. Naslov naročnika: Vransko 23, 3305
Vransko.
3. Datum izbire: 13. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeni artikli za potrebe šolske kuhinje; kraj dobave: Osnovna šola
Vransko Tabor, Vransko 23, 3305 Vransko.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižje cene.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. meso: Mesnine Žerak d.o.o., Rogatec; KZ Laško z.o.o., Laško,
2. perutnina in perutninski izdelki: Mesnine Žerak d.o.o., Rogatec; KZ Laško
z.o.o., Laško,
3. mesni izdelki: Mesnine Žerak d.o.o.,
Rogatec; KZ Laško z.o.o., Laško,
4. ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., Mengeš; Ledo d.o.o., Ljubljana,
5. mleko: Mlekarna Celeia d.o.o., Petrovče; Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana,
6. mlečni izdelki: Mlekarna Celeia
d.o.o., Petrovče; Ljubljanske mlekarne d.d.,
Ljubljana,
7. kruh: Pekarska družba Savinjski kruhek d.o.o., Žalec; Klasje Celje d.d., Celje,
8. pekovski izdelki: Donats d.o.o., Hoče; Pekarska družba Savinjski kruhek
d.o.o., Žalec,
9. slaščičarski izdelki: Donats d.o.o.,
Hoče; Pekarska družba Savinjski kruhek
d.o.o., Žalec,
10. sadje: Vrtnarstvo Celje d.o.o.,
Celje; Sadex d.o.o., Šempeter v Savinjski
dolini,
11. zelenjava: Vrtnarstvo Celje d.o.o.,
Celje; Mercator d.d., Ljubljana,
12. sadni sokovi: Mercator d.d., Ljubljana; Fructal d.d., Ajdovščina,
13. testenine: Pekarna Pečjak d.o.o.,
Škofljica; Era d.d., Velenje,
14. čaji: Era d.d., Velenje; Droga d.d.,
Izola,
15. zmrznjena zelenjava: Brumec-Ručigaj d.o.o., Mengeš; Mlekarna Celeia d.o.o.,
Petrovče,
16. splošno prehrambeno blago: Era
d.d., Velenje; Mercator d.d., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: po posameznih skupinah artiklov.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ni presegala 5% nad ali pod razpisano
vrednostjo.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 86-87 z dne 5. 9. 2003,
Ob-101197.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 12. 2003.
Osnovna šola Vransko Tabor
Št. 02/03
Ob-107737
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta 35,
1505 Ljubljana, faks 25-15-516.
3. Datum izbire: 18. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup dveh kasetnih knjižnic
MSL6xxx s FC vmesniki, dodatne diskovne enote, namestitev opreme po
specifikaciji naročnika in integracija
v obstoječe okolje ter vzdrževanje
opreme.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila, objavljena v razpisni
dokumentaciji; izbrani ponudnik je dosegel
največje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ADD d.o.o., Tbilisijska
85, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 48,797.892,06
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 56,043.514,14 SIT, 48,797.892,06
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: 12. 12. 2003.
Banka Slovenije
Št. 1831/03
Ob-107759
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/518-89-10, faks 01/518-89-11,
e-mail: zord@zord.org.
3. Datum izbire: 30. 9. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: menjava 9,000.000 litrov dieselskega goriva v Lendavi.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: postopek se zaključi brez
izbire najugodnejšega ponudnika iz razloga, ker je naročnik prejel nesprejemljivo ponudbo.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek s pogajanji.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 12. 2003.
Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte
in njenih derivatov
Ob-107773
1. Naročnik: Italijanska samoupravna narodna skupnost – Izola.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 76,
6310 Izola; tel. 05/641-50-31, faks
05/641-58-53.
3. Datum izbire: 20. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pohištvena oprema.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: po 77. členu Zakona o javnih naročilih komisija ne izbere nobene od
prispelih ponudb, ker ugotavlja, da pridob-

ljene ponudbe ne odražajo pričakovanj razpisovalca in Italijanske samoupravne narodne skupnosti. Naročnik ni izbral nobenega
od ponudnikov za dobavitelja pohištvene
opreme.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,668.972 SIT, 4,982.400 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: 19. 9.
2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 91 z dne 19. 9.
2003, Ob-102096.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 12. 2003.
Italijanska samoupravna narodna
skupnost – Izola
Št. 7
Ob-107775
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.
2. Naslov naročnika: 2000 Maribor,
Prvomajska 1.
3. Datum izbire: 17. 11. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: varovalna sredstva, kraj dobave
Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cenovno najugodnejša ponudba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mercator – Modna hiša Maribor, Zaščita Ptuj, Sanolabor Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: Mecator – Modna hiša Maribor: 2. sklop: 9,502.600 SIT
in 3. sklop: 3,468.240 SIT, Sanolabor Ljubljana: 1. sklop: 2,233.870,40 SIT in 4.
sklop: 1,458.835 SIT, Zaščita Ptuj: 5.
sklop: 3,996.154 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop: 3,238.068 SIT, 2,233.870,40
SIT,
2. sklop: 11,311.670 SIT, 9,502.600
SIT,
3. sklop: 3,504.080 SIT, 3,468.240
SIT,
4. sklop: 1,572.900 SIT, 1,458.835
SIT,
5. sklop: 4,018.405 SIT, 3,996.154 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 90-91 z dne 25. 10. 2002,
Ob-79544.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 12. 2003.
Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor
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ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj
Št. 5272-03
Ob-107565
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala
Trbovlje d.o.o. Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Savinjska cesta 11a,
1420 Trbovlje.
3. Datum podpisa pogodbe: 1. 12.
2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba mikropilotne
stene – deponija Neža v Trbovljah.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– najnižja cena – 80 točk,
– plačilni pogoji – 10 točk,
– izkušnje z naročnikom – 5 točk,
– garancijska doba – 5 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo oddano: SGP Zasavje d.d. Trbovlje,
Savinjska cesta 15, 1420 Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost: 23,195.512 SIT
brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 31,248.173,10 SIT brez DDV,
22,897.246,75 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omenjenega postopka: /
13. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 12. 2003.
Javno podjetje
Komunala Trbovlje d.o.o.
Št. 17-03
Ob-107578
1. Naročnik: Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 70, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 24. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: strojna dela pri izgradnji
priključnih vročevodov za nize: A, D, I in
J na območju Kosez.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena vrednost, plačilni rok.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: IMP Promont – Montaža, d.o.o., Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 6,846.941,84
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo je bilo oddano po postopku
s pogajanji brez predhodne objave v skladu
z 89. členom ZJN-1, točka 1.b.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 12. 2003.
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 16-03
Ob-107579
1. Naročnik: Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 24. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradbena dela pri izgradnji priključnih vročevodov za nize:
A, D, I in J na območju Kosez.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena vrednost, plačilni rok.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana, d.d., Stolpniška 10, 1112 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 7,194.174 SIT
brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo je bilo oddano po postopku
s pogajanji brez predhodne objave v skladu
z 89. členom ZJN-1, točka 1.b.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 12. 2003.
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 07-03
Ob-107580
1. Naročnik: Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 70, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 26. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: za gradbena dela za nadomestno gradnjo plinovoda N 13000
– dodatna gradnja.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena vrednost.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana, d.d., Stolpniška 10, 1112 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 2,591.201,85
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo je bilo oddano po postopku
s pogajanji brez predhodne objave v skladu
z 89. členom ZJN-1, točka 1.b.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 12. 2003.
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 5274/03
Ob-107588
1. Naročnik: Komunala Trebnje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 9, 8210
Trebnje,
tel.
07/348-12-60,
faks
07/348-12-82, e-pošta: investicije@komunala-trebnje.si.
3. Datum izbire: 24. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija sistema izcednih vod deponije komunalnih odpadkov Globoko.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 90%, plačilni pogoji
5%, reference 5%. Izbran je bil ponudnik, ki
je po opravljenem točkovanju in ponderiranju zbral največ točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sanacija sistema izcednih
vod deponije komunalnih odpadkov Globoko je bil izbran dobavitelj HIS d.o.o., Vodovodna 97, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: za omenjena
dela – 32,219.122,20 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: sanacija in zapiranje deponije komunalnih odpadkov Cviblje: 45,107.944,57 SIT,
32,219.122,20 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: 9. 12. 2003.
Komunala Trebnje d.o.o.
Št. 5274/03
Ob-107589
1. Naročnik: Komunala Trebnje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 9,
8210 Trebnje, tel. 07/348-12-60, faks
07/348-12-82, e-pošta: investicije@komunala-trebnje.si.
3. Datum izbire: 6. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija čistilne
naprave Trebnje – II. in III. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 75%, plačilni pogoji
20%, reference 5%. Izbran je bil ponudnik,
ki je po opravljenem točkovanju in ponderiranju zbral največ točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za rekonstrukcijo ČN
Trebnje je bil izbran dobavitelj GPG d.d.,
Emonska c. 8, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: rekonstrukcija
ČN Trebnje – I. in II. faza – 281,646.820,10
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: rekonstrukcija ČN Trebnje:
403,864.330 SIT, 249,679.315,24 SIT.
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 12. 2003.
Komunala Trebnje d.o.o.
Št. 5274/03
Ob-107590
1. Naročnik: Komunala Trebnje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 9,
8210 Trebnje, tel. 07/348-12-60, faks
07/348-12-82, e-pošta: investicije@komunala-trebnje.si.
3. Datum izbire: 7. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija in zapiranje deponije komunalnih odpadkov Cviblje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 90%, plačilni pogoji
5%, reference 5%. Izbran je bil ponudnik, ki
je po opravljenem točkovanju in ponderiranju zbral največ točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za sanacijo in zapiranje
deponije komunalnih odpadkov Cviblje je
bil izbran dobavitelj OZ Unitehna z.o.o., Baragov trg 6, 8210 Trebnje.
7. Pogodbena vrednost: sanacija in
zapiranje deponije komunalnih odpadkov
Cviblje – 25,849.992 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: sanacija in zapiranje deponije komunalnih odpadkov Cviblje: 36,394.886,40 SIT,
25,849.992 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: 9. 12. 2003.
Komunala Trebnje d.o.o.
Št. 5274/03
Ob-107591
1. Naročnik: Komunala Trebnje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 9,
8210 Trebnje, tel. 07/348-12-60, faks
07/348-12-82, e-pošta: investicije@komunala-trebnje.si.
3. Datum izbire: 10. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja vodovodnega
odcepa Trebelno–Cikava I. in II. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 90%, plačilni pogoji
5%, reference 5%. Izbran je bil ponudnik, ki
je po opravljenem točkovanju in ponderiranju zbral največ točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za izgradnjo vodovodnega odcepa Trebelno–Cikava I. in II. faza je
bil izbran dobavitelj KG Grosuplje d.o.o.,
Gasilska c. 5, 1290 Grosuplje.
7. Pogodbena vrednost: izgradnja vodovodnega odcepa Trebelno–Cikava I. in
II. faza – 51,083.540,82 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: izgradnja vodovodnega odcepa Trebelno–Cikava I. in II. faza: 69,860.348,28 SIT,
51,083.540,82 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: 9. 12. 2003.
Komunala Trebnje d.o.o.
Št. 5274/03
Ob-107592
1. Naročnik: Komunala Trebnje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 9,
8210 Trebnje, tel. 07/348-12-60, faks
07/348-12-82, e-pošta: investicije@komunala-trebnje.si.
3. Datum izbire: 6. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: vodovod Dolenje Jesenice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 90%, plačilni pogoji
5%, reference 5%. Izbran je bil ponudnik, ki
je po opravljenem točkovanju in ponderiranju zbral največ točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za vodovod Dolenje Jesenice je bil izbran dobavitelj KG Grosuplje
d.o.o., Gasilska c. 5, 1290 Grosuplje.
7. Pogodbena vrednost: vodovod Dolenje Jesenice – 17,065.442,54 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: izgradnja vodovodnega odcepa Trebelno–Cikava I. in II. faza: 29,318.334,18 SIT,
17,065.442,54 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: 9. 12. 2003.
Komunala Trebnje d.o.o.
Št. 5274/03
Ob-107593
1. Naročnik: Komunala Trebnje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 9,
8210 Trebnje, tel. 07/348-12-60, faks
07/348-12-82, e-pošta: investicije@komunala-trebnje.si.
3. Datum izbire: 5. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: poslovilni objekt Trebnje – dozidava in rekonstrukcija objekta
– I. in II. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 75%, plačilni pogoji
20%, reference 5%. Izbran je bil ponudnik,
ki je po opravljenem točkovanju in ponderiranju zbral največ točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za poslovilni objekt Trebnje – dozidava in rekonstrukcija objekta – I.
in II. faza je bil izbran dobavitelj Trgograd
d.o.o., Ljubljanska c. 1, 1270 Litija.

7. Pogodbena vrednost: za omenjena
dela – I. in II. faza – 197,702.467,26 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: sanacija in zapiranje deponije komunalnih odpadkov Cviblje: 210,781.342,20 SIT,
184,367.989,49 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: 9. 12. 2003.
Komunala Trebnje d.o.o.
Št. 5274/03
Ob-107594
1. Naročnik: Komunala Trebnje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 9,
8210 Trebnje, tel. 07/348-12-60, faks
07/348-12-82, e-pošta: investicije@komunala-trebnje.si.
3. Datum izbire: 24. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: objekt za zaščito tehtnice Globoko.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 90%, plačilni pogoji
5%, reference 5%. Izbran je bil ponudnik, ki
je po opravljenem točkovanju in ponderiranju zbral največ točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za objekt za zaščito tehtnice Globoko je bil izbran dobavitelj NIVO
d.d., Lava 11, p.p. 428, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: objekt za
zaščito tehtnice Globoko – 12,657.874,19
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: objekt za zaščito tehtnice Globoko:
14,479.186,80 SIT, 12,399.136,80 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 12. 2003.
Komunala Trebnje d.o.o.
Ob-107654
1. Naročnik: J.P. Komunala Koper
d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ul. 15. maja 4,
6000 Koper.
3. Datum izbire: 25. 11. 2003, datum
odločitve naročnika.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija glavnega zbiralnika Zore Perello Godina – Č2 v
Kopru.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na podlagi 77. člena ZJN-1
je naročnik zaključil postopek oddaje javnega naročila tako, da je zavrnil vse ponudbe
zaradi pomanjkanja finančnih sredstev.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
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7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
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: 11. 12. 2003.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Št. 1/3
Ob-107656
1. Naročnika: Mestna občina Ljubljana,
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana.
2. Naslov naročnikov: Mestni trg 1,
1000 Ljubljana, tel. 01/306-12-17, faks
01/306-12-13; Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, tel. 01/306-14-36, faks 01/306-15-78.
3. Datum izbire: 27. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del za nadomestno in dopolnilno gradnjo objekta Ob
Ljubljanici 16 s komunalnimi priključki
in komunalno ureditvijo v območju urejanja CS 7/8 Nove Poljane v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: edino merilo je bila ponudbena cena.
Naročnik je odločil, da prejeti ponudbi
skladno z določili 77. člena Zakona o javnih
naročilih zavrne in prične z novim postopkom za oddajo javnega naročila.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 156,511.826,89 SIT, 150,917.531,70
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 92 z dne 26. 9.
2003, Ob-102396.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 12. 2003.
Mestna občina Ljubljana
in
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
Št. 353-35/02
Ob-107672
1. Naročnik: Občina Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 24,
8330 Metlika, tel. 07/306-31-00, faks
363-74-02.
3. Datum izbire: 17. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije
Podzemelj – II. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena – 90%,
– reference – 10%.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CGP, cestno in gradbeno
podjetje d.d., Ljubljanska cesta 47, 8000
Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 14,103.731,96
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5 ponudb,
3 veljavne.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,180.322,91 SIT, 13,754.831 SIT
(neveljavna).
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: 11. 12. 2003.
Občina Metlika
Št. 35205-0002/2003
Ob-107674
1. Naročnik: Občina Ivančna Gorica.
2. Naslov naročnika: Sokolska ulica 8,
1295 Ivančna Gorica.
3. Datum izbire: 20. 8. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije Višnja Gora-Ivančna Gorica II. in III.
faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila – ponudbena cena,
reference s področja del, plačilni pogoji,
rok izvedbe. Izbrani izvajalec je zbral največje št. točk na podlagi meril.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunalne gradnje
d.o.o., Gasilska cesta 5, 1290 Grosuplje.
7. Pogodbena vrednost: 22,999.034,28
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 26,010.991,65 SIT, 22,999.034,28
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 59 z dne 20. 6. 2003, Ob-96480.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 12. 2003.
Občina Ivančna Gorica
Št. 35205-0004/2003
Ob-107675
1. Naročnik: Občina Ivančna Gorica.
2. Naslov naročnika: Sokolska ulica 8,
1295 Ivančna Gorica.
3. Datum izbire: 3. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja vodohrana Polževo in vodohrana Poljane.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila – ponudbena cena,
referenece s področja del in rok plačila.
Izbrani izvajalec je zbral največje št. točk na
podlagi meril.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VGP d.d. Novo mesto,
Trdinova 23, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 37,553.120,87
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 37,553.120,87 SIT, 36,789.599,40
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 92 z dne 26. 9. 2003,
Ob-102488.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 12. 2003.
Občina Ivančna Gorica
Št. 351-03/03-6
Ob-107676
1. Naročnik: Občina Markovci.
2. Naslov naročnika: Markovci 43,
2281 Markovci, tel. 02/788-88-80, faks
02/788-88-81.
3. Datum izbire: 18. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja infrastrukturnih objektov 2. faze obrtne cone Novi
Jork-Markovci.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 85 točk, rok izgradnje
5 točk, reference ponudnika 5 točk, ISO
standardi 2 točki in garancijski rok 3 točke.
Izbrani ponudnik je zbral največje število
točk od možnih 100.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj,
d.d., Zagrebška cesta 49/a, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 170,400.000
SIT (pred podpisom pogodbe je bil iz obsega del izvzet del trase infrastrukturnih objektov).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ca. 37,000.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 274,293.220,80 SIT, 196,057.262,69
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: izbrani ponudnik je bil izbran na
osnovi javnega razpisa brez omejitev.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 12. 2003.
Občina Markovci
Št. 35205-0003/2003
Ob-107677
1. Naročnik: Občina Ivančna Gorica.
2. Naslov naročnika: Sokolska ulica 8,
1295 Ivančna Gorica.
3. Datum izbire: 6. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije
Šentvid pri Stični – kanalski sistem D.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila – ponudbena cena,
reference s področja del. Izbrani izvajalec je
zbral največje število točk na podlagi meril.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: KPL d.d., Tbilisijska 61,
1000 Ljubljana.
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7. Pogodbena vrednost: 23,869.907,30
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 32,516.618,73 SIT, 23,869.907,30
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 85 z dne 29. 8. 2003,
Ob-100836.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 12. 2003.
Občina Ivančna Gorica
Št. 110-1/03
Ob-107682
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
tel. 300-99-59, faks 01/300-99-37.
3. Datum izbire: 18. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: glavna cesta G1-2, odsek 1290: Slovenska Bistrica–Hajdina,
pododsek: obvoznica Pragersko: gradnja trase, deviacij, priključkov, premostitvenih objektov, vodnih ureditev in komunalnih vodov – po postopku s pogajanji po predhodni objavi za odprti postopek
po 1. točki drugega odstavka 20. člena
ZJN-1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: J.V. SCT d.d., Slovenska
56, 1000 Ljubljana + GIZ Gradis, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana + CP Maribor
d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 2.269,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe:
2.964,350.812,03
SIT,
2.269,000.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 13 z dne 7. 2. 2003 in ponovni
razpis Uradni list RS, št. 48 z dne 23. 5.
2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 97 z dne 10. 10.
2003, Ob-103600, po postopku s pogajanji.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 12. 2003.
DARS d.d.
Št. 110-1/03
Ob-107683
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 4. 11. 2003.
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4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: AC Karavanke–Obrežje;
cestninska postaja na severnem kraku
priključka Ivančna Gorica in cestninska
postaja na južnem kraku priključka Ivančna Gorica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GIZ Gradis, Šmartinska
134a, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 362,576.381,96
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 368,053.880,94 SIT, 362,576.381,96
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 42 z dne 9. 5.
2003.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 12. 2003.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 45/19_42
Ob-107726
1. Naročnik:
Komunala
Koper,
d.o.o.-s.r.l., Ulica 15. maja št. 4, 6000 Koper.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4.
6000 Koper, faks 05/66-33-706, tel.
05/66-33-700.
3. Datum izbire: 20. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: preureditev prostorov
poslovne stavbe Komunale Koper (gradbena dela, strojno in elektro instalacijska dela).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: vse priložene ponudbe so
nepravilne, zato se jih v skladu z drugim
odstavkom 76. člena ZJN-1 zavrne.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 91 z dne 19. 9. 2003.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 12. 2003.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
Ob-107772
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,
6000 Koper.
3. Datum izbire: 12. 12. 2003.

4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: komunalno opremljanje
I.A faze ZN “Nad Dolinsko“ v Kopru.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CPK d.d., Ulica 15. maja
14, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 236,185.916,42
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 399,107.211 SIT, 236,185.916,42 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: 15. 12. 2003.
Mestna občina Koper
Št. 3682/03
Ob-107839
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d. Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana.
3. Datum izbire: 10. november 2003.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izgradnja RP 20 kV Fužine v
Kamniku (gradbena in zaključna dela).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– skupna ponudbena vrednost (82%
delež),
– potrjene reference (10% delež),
– rok plačila (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika (3% delež).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbeništvo Krnc Franc
s.p., Podhosta 24, 8350 Dolenjske Toplice, s podizvajalcem: Elektroservisi, d.d.,
Glavarjeva ul. 14, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 29,340.234
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcu: 3,316.8580 SIT (brez
DDV).
9. Število prejetih ponudb: 2 pravilni ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 26,730.145,20 SIT (brez DDV),
24,450.194 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 15. decembra 2003.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 3701/03
Ob-107841
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije
d.d. Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana.
3. Datum izbire: 28. oktober 2003.
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5. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba montažnih del
pri obnovi RTP 110/20 kV Grosuplje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– skupna ponudbena vrednost (82%
delež),
– dosedanje izkušnje ponudnika, oziroma dejanskega izvajalca pri izvajanju elektromontažnih del na 110 kV in SN objektih
(11% delež),
– rok plačila (5% delež),
– garancijski rok (2% delež).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: TSN Tovarna stikalnih naprav d.o.o., Šentiljska c. 49, 2000 Maribor, s podizvajalcem: OZ Elektrovod Inštalacije z.o.o., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 33,236.952
SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcu: 8,788.932 SIT (brez
DDV).
13. Število prejetih ponudb: 4 ponudbe, od tega 1 nepravilna ponudba in 3 pravilne ponudbe.
14. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 39,450.304,50 SIT (brez DDV),
27,697.460 SIT (brez DDV).
15. Morebitne druge informacije o naročilu: /
16. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 15. decembra 2003.
Elektro Ljubljana, d.d.

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila storitev
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev
Št. 26810-25/2003
Ob-107569
1. Naročnik: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kopitarjeva 5,
2000 Maribor, tel. 02/234-14-12, faks
02/234-14-52, el. naslov: dzp-info@gov.si.
3. Datum izbire: 24. 10. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava
projektne dokumentacije za projekt
Modernizacija proge Pragersko–Ormož
– 1. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ustreznost programa, reference strokovnjakov, certificiran sistem kakovosti, usposobljenost za izvajanje projektov in cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SŽ projektivno podjetje
Ljubljana, Vilharjeva 16a, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 378,854.086,80
SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 393,000.000 SIT, 378,854.086,80
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 11. 2003.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Št. 2155/2003
Ob-107603
1. Naročnik: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, faks
05/62-73-214.
3. Datum izbire: 9. 12. 2003 ob 13. uri.
4. Vrsta in obseg storitev: (Priloga 1B:
27- Druge storitve).
– izdelava projekta zmanjševanja
onesnaževanja Koprskega zaliva,
– izdelava programa zmanjševanja
onesnaženosti na območju Kopra,
– priprava sanacijskega načrta za
onesnažene sedimente v Koprskem zalivu,
– študija izvedljivosti posameznih investicij za zmanjšanje onesnaženosti.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
I. strokovna sposobnost – največ 80%
točk
Podmerila:
I. 1. kadrovska zasedba projektne skupine – največ 40% točk,
I. 2. kvaliteta-kakovost predloga-koncepta za realizacijo razpisanih nalog – največ
40% točk,
I. 3. refrence ponudnika in projektne
skupine ponudnika samo za področje razpisanih del – največ 20% točk;
II. ponudbena cena – največ 20% točk.
Postopek oddaje javnega naročila velike
vrednosti ni uspel, ker naročnik ni prejel
vsaj dveh pravilnih ponudb.
Naročnik bo ponovil postopek oddaje
javnega naročila.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 12. 2003.
Mestna občina Koper
Št. 462/2003-3
Ob-107607
1. Naročnik: Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava.

2. Naslov naročnika: Dornava 128,
2252 Dornava, tel. 02/754-02-00, elektronski naslov: info@zavod-dornava.si.
3. Datum izbire: 17. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: priprava in
dobava malice za upravičence VDC-a.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Restavracija Gastro, Skok
Marjan s.p., Rajšpova ul. 16, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 12,672.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,308.800 SIT, 12,672.000 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: 8. 10. 2003.
Zavod dr. Marijana Borštnarja
Dornava
Št. 025-32/2003
Ob-107608
1. Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS).
2. Naslov naročnika: Večna pot 2, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire: 14. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje poslovnih prostorov po 4 sklopih na območnih enotah ZGS.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 1) ponudbena cena (najnižja cena – 90 točk) – reference (maks. 10
točk). Izbrani ponudnik za posamezen sklop
je zbral najvišje število točk. Naročnik ni
izbral izvajalca za sklope: 1) Tolmin, 3) Murska Sobota, 4) Sežana – zavrnitev ponudb
zaradi neizpolnitve pogoja iz prvega odstavka 76. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za sklop 2 Maribor – izbran ponudnik Čistilni servis Bill, Ilešič Lilijana s.p., Maribor.
7. Pogodbena vrednost: za sklop 2 mesečno: 187.412 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za sklop 2 mesečno: 1) 297.000 SIT,
187.412 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: 10. 12. 2003.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-107686
1. Naročnik: Gimnazija Ravne na Koroškem.
2. Naslov naročnika: Na gradu 4, 2390
Ravne na Koroškem.
3. Datum izbire: 12. 12. 2003.
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4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje čiščenja prostorov Gimnazije Ravne na
Koroškem s pogojem prevzema delavk
naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, odzivni
čas; izbrana je bila ekonomsko najugodnejša ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Čistilnica Krivograd, Roman Krivograd s.p., Janeče 19, 2390 Ravne na Koroškem.
7. Pogodbena vrednost: 46,884.826,67
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 75,522.096 SIT, 46,884.826,67 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: 12. 12. 2003.
Gimnazija Ravne na Koroškem
Št. 102/4528/2003
Ob-107710
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42, tel.
01/474-24-41.
3. Datum izbire: 10. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba demontaže in montaže na DV 110 kV Ilirska Bistrica-Matulji (hr. meja).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skupna ponudbena cena
(80%), rok izvedbe demontažnih in montažnih del (10%), pozitivne reference dejanskega izvajalca pri izvajanju rekonstrukcije
110 kV DV (10%).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektroservisi, d.d.
7. Pogodbena vrednost: 53,645.942,40
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 58,095.000 SIT; 53,645.942,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 12. 2003.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Splošni sektor
Št. 64000-11/2003-22
Ob-107723
1. Naročnik: Občina Gornja Radgona.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta
13, 9250 Gornja Radgona.
3. Datum izbire: 5. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: opravljanje
prevozov učencev osnovnih šol v Občini
Gornja Radgona v letih 2004, 2005 in
2006.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena. Za sklop št. 3
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se izvede ponovni postopek, ker je pravočasno prispela le ena pravilna ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop št. 1 se odda izvajalcu Avtobusni promet Murska Sobota d.d., Bakovska
29a, Murska Sobota,
– sklop št. 2 se odda izvajalcu Avtobusni prevozi Salaj Ivan s.p., Lutverci 36a,
Apače in
– sklop št. 4 se odda izvajalcu Certus
Avtobusni promet Maribor d.d., Linhartova
22, Maribor.
7. Pogodbena vrednost:
– za sklop št. 1 znaša 8,402.560 SIT,
– za sklop št. 2 znaša 5,890.000 SIT,
– za sklop št. 4 znaša 5,683.850 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop št. 1: 8,620.993,10 SIT,
8,402.560 SIT,
– sklop št. 2: 5,983.100 SIT,
5,890.000 SIT,
– sklop št. 4: 6,859.000 SIT,
5,683.850 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave prve faze
omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 12. 2003.
Občina Gornja Radgona
Št. 411-01-32/03
Ob-107744
1. Naročnik: Občina Hrastnik.
2. Naslov naročnika: Pot Vitka Pavliča
5, 1430 Hrastnik, tel. 03/56-54-360, faks
03/56-44-041.
3. Datum izbire: 7. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje zimske službe (občinske ceste in javne površine) v Občini Hrastnik za zimo
2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07
in 2007/08.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1 – KSP d.d. Hrastnik, Cesta 3.
julija 7, 1430 Hrastnik,
– sklop 2 – Pavčnik d.o.o., Partizanska
cesta 53, 1431 Dol pri Hrastniku.
7. Pogodbena vrednost: za sezono
2003/2004:
– sklop 1 – 10,000.000 SIT,
– sklop 2 – 15,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem:
– sklop 1 – 1,200.000 SIT,
– sklop 2 – /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1 – 12,965.858 SIT, 12,808.805
SIT,
– sklop 2 – 17,056.796,70 SIT,
13,754.924,70 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: 11. 12. 2003.
Občina Hrastnik
Št. 1831/03
Ob-107760
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 01/518-89-10, 01/518-89-11,
e-mail: zord@zord.org.
3. Datum izbire: 6. 11. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: delegiranje
5.000 m3 JET A1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: AGIP Deutschland
GmbH, Sonnenstrasse 23, München, ZRN.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek s pogajanji.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 12. 2003.
Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte
in njenih derivatov
Št. 17123-03-403-62/2003 Ob-107809
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, po pooblastilu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 16. 9. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: predmet javnega naročila je cenitev premičnin, in sicer:
1.1 Cenitev stanovanjske opreme – pohištva in drobnega inventarja, ki je nameščeno v stanovanju na Švabičevi 1 v Ljubljani.
1.2 Cenitev stanovanjske opreme – pohištva, ki je nameščeno v stanovanju na Dunajski 115 v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: glede na priznano sposobnost
izvajalca, ugotovljeno z javnim razpisom za
oddajo naročila storitve po omejenem postopku (1. faza) Servisa skupnih služb Vlade št.
466-4/01, za priznanje sposobnosti za vrednotenje državnega premoženja (izbor cenilcev): nepremičnin (poslovnih prostorov, stanovanj in stanovanjskih hiš, premožnih objektov, stavbnih zemljišč) in premičnin (prevozni
sredstev, opreme poslovnih prostorov in stanovanj) je bilo usposobljenim kandidatom poslano povabilo k oddaji ponudbe v 2. fazi omejenega postopka za cenitev premičnin. Na povabilo k oddaji ponudbe so prispele 4 pravo-
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časne in pravilne ponudbe. Naročnik je ponudbe ocenil na osnovi merila “cena“, ki je v
skladu s 7. točko Navodil za izdelavo ponudb
razpisne dokumentacije in v zvezi s tretjim
odstavkom 19. člena ZJN-1 kot edino merilo
za cenitev ponudb ter izbral najugodnejšo ponudbo kandidata, kot je navedeno v 6. točki
te objave.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vladimir Škrinjar, Ragovo
21, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 48.000 SIT –
skupna bruto cena.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 96.000 SIT – po skupni bruto ceni,
48.000 SIT – po skupni bruto ceni.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: povabilo k oddaji ponudbe je bilo
poslano dne 25. 7. 2003.
12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 11 z dne 16. 2. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 12. 2003.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

ZJN-19
Zahteva za objavo obvestila o
izidu javnega natečaja
Na podlagi 102. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo obvestila o
izidu javnega natečaja
Št. 76/03
Ob-107714
1. Naročnik: MŠZŠ Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport RS, Trg OF 13, Ljubljana v sodelovanju z IZS, Inženirska zbornica Slovenije, Jarška cesta 10b, Ljubljana in
zanjo Matična sekcija arhitektov, urbanistov
in krajinskih arhitektov, Vegova 8, Ljubljana
(ZAPS v ustanavljanju) ter strokovnim Društvom arhitektov obale DAO.
2. Naslov naročnika: IZS MSA, Vegova
8, Ljubljana, tel. 01/242-06-70, faks
01/242-06-80, e-pošta izs.msa@siol.net.
3. Opis projekta: javni državni anonimni enostopenjski natečaj za idejno arhitekturno rešitev prostorov rektorata Univerze na Primorskem in Fakultete za humanistične študije v Kopru.
4. Število udeležencev: 12.
5. Število tujih udeležencev: /
6. Zmagovalec ali zmagovalci natečaja:
1. nagrada – se ne podeli.
Povišano 2. nagrado – v znesku
2,000.000 SIT bruto prejme elaborat št.
57275.
Avtorji: Nataša Štrukelj udia, Barbara Debevec udia, Lara Može udia, Bernard Podboj udia, Jure Melon abs. arh.
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Statika: Igor Lipanje udig, strojne instalacije: Primož Grbič udis.
Enakovredno 3. nagrado – v znesku
900.000 SIT bruto prejme elaborat št.
102.40.
Avtorja arhitekture: prof. Miloš Florijančič udia, dr. Matej Blenkuš M.Arch, u.d.i.a.
Sodelavka za arhitekturno prenovo: Katja Cimperman udia, sodelavci za arhitekturo: Blaž Rupar abs. arh, Nataša Slokar abs.
arh, Katarina Štok abs. arh.
Konstrukcija: Anton Berce udig, strojne
instalacije: Miran Poljšak udis – Eso Projekt, elektro instalacije: Tomi Križaj el. teh.
Nosilec naloge: Boris Briški udia, projektantsko podjetje: Arhé d.o.o.
Enakovredno 3. nagrado – v znesku
900.000 SIT bruto prejme elaborat št.
32597.
Avtorji: Vojteh Ravnikar udia z Ernest
Milčinovič abs. arh, Matjaž Bolčina
abs. arh, Martina Tepina udia, Robert Potokar udia.
Maketa: Boštjan Peršolja, štud. arh.
Konzultant za statiko: Vilko Šuligoj udig,
za strojne instalacije: Andrej Robič udis, za
elektro instalacije: Tomaž Jevšnikar udie.
Povišan odkup v znesku 600.000 SIT
bruto prejme elaborat št. 11632.
Avtorji: Miloš Jeftič udia, Jerica Herman
abs. arh, Janez Prelog udia.
Sodelavci za elektro del: Dušan Jeftič
udie-IBE, za strojni del: Miloš Poljanšek
udis-IBE, za statiko: Slavko Modic udig-IBE.
Maketa: Luka Janič abs. arh, oprema
grafičnih skic: Luka Lobe abs. arh.
Povišan odkup v znesku 600.000 SIT
bruto prejme elaborat št. 57937.
Avtor: doc. Jurij Kobe udia.
Sodelavci: Jan Trošt štud. arh, Peter
Grošelj štud. arh, Aleš Vodopivec štud. arh,
Urša Pogačnik štud. arh, Marko Smrekar
štud. arh.
Konzultanti: Rok Žnidaršič abs. arh, Vid
Razinger udia.
Povišan odkup v znesku 600.000 SIT
bruto prejme elaborat št. 12321.
Avtor: Maruša Zorec udia, Maša Živec
udia, Mitja Novak abs. arh.
Model: Katja Florjanc abs. arh, Andraž
Seifert abs. arh.
Sodelavci: mag. Tomaž Habič udig, Nevenka Škrabe udis, Tomislav Križaj el. teh.
Odkup v znesku 400.000 SIT bruto prejme elaborat št. 03070.
Projektivno podjetje: Ciudad d.o.o.
Avtorska skupina: Štefan Kacin udia, Iztok Lemajič abs. arh, Vid Ratajc udia.
Konzultant za akustiko: Saša Galonja
udia.
7. Navedba nagrad, kjer je mogoče:
skupaj 6,000.000 SIT bruto.
8. Morebitne druge informacije o natečaju: razstava natečajnih del bo v Kopru, v
galeriji “Zapor“, Titov trg 4 od 17. 12. 2003
do 27. 12. 2003. Otvoritev razstave bo 17.
decembra 2003 ob 19. uri.
9. Datum in številka objave javnega
razpisa natečaja: 5. september 2003.
10. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 12. 2003.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport
IZS Matična sekcija arhitektov,
urbanistov in krajinskih arhitektov

Javni razpisi
Razveljavitev
Ob-107725
Naročnik kot koncedent, Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice,
na podlagi določil ZJN-1, razveljavlja postopek javnega razpisa za izbiro koncesionarja
za izvajanje obvezne lokalne gospodarske
javne službe pregledovanje, nadzorovanje
in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in
zračnikov zaradi varstva zraka – na območju Občine Brežice.
Javni razpis je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 120 z dne 5. 12. 2003,
Ob-106959.
Naročnik bo izvedel nov javni razpis
predvidoma v mesecu januarju 2004.
Občina Brežice
Št. 011-7/00-22
Ob-107893
Na podlagi 27. člena Uredbe o ukrepih
kmetijske strukturne politike programa
razvoja podeželja 2000-2006 (SAPARD,
Uradni list RS, št. 107/01, 74/02 in
68/03) v zvezi z Odlokom o višini sredstev
za ukrepe kmetijske strukturne politike Programa razvoja podeželja 2000–2006 (SAPARD) (Uradni list RS, št. 77/02, 88/03
in 117/03) Agencija Republike Slovenije
za kmetijske trge in razvoj podeželja objavlja
spremembe tretjega javnega razpisa
za zbiranje vlog za dodelitev
nepovratnih sredstev iz programa
SAPARD
1. člen
V tretjem javnem razpisu za zbiranje
vlog za dodelitev nepovratnih sredstev iz
programa SAPARD (Uradni list RS, št.
75/03 in 91/03) se v prvi alinei drugega
odstavka I. točke 2. člena besedilo
“678,575.612 SIT“ nadomesti z besedilom “960,782.612 SIT“, v drugi alinei drugega odstavka I. točke 2. člena pa se besedilo “1.357,150.225 SIT“ nadomesti z
besedilom “1.921,564.225 SIT“.
2. člen
V prvi alinei drugega odstavka I. točke
3. člena se besedilo “462,638.646 SIT“ nadomesti z besedilom “785,160.646 SIT“, v
drugi alinei drugega odstavka I. točke 3. člena pa se besedilo “925,277.290 SIT“ nadomesti z besedilom “1.570,321.292 SIT“.
3. člen
V prvi alinei drugega odstavka I. točke
4. člena se besedilo “207,897.669 SIT“ nadomesti z besedilom “320,784.669 SIT“,
v drugi alinei drugega odstavka I. točke
4. člena pa se besedilo “415,795.339 SIT“
nadomesti z besedilom “641,569.339 SIT“.
4. člen
Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Agencija za kmetijske trge
in razvoj podeželja

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. 011-7/00-22
Ob-107894
Na podlagi 27. člena Uredbe o ukrepih
kmetijske strukturne politike programa razvoja podeželja 2000-2006 (SAPARD, Uradni list RS, št. 107/01, 74/02 in 68/03) v
zvezi z Odlokom o višini sredstev za ukrepe
kmetijske strukturne politike Programa razvoja podeželja 2000–2006 (SAPARD) (Uradni list RS, št. 77/02, 88/03 in 117/03)
Agencija Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja objavlja
spremembe 4. javnega razpisa
za zbiranje vlog za dodelitev
nepovratnih sredstev iz programa
SAPARD
1. člen
V 4. javnem razpisu za zbiranje vlog za
dodelitev nepovratnih sredstev iz programa
SAPARD (Uradni list RS, št. 91/03) se v
prvi alinei drugega odstavka I. točke 1. člena besedilo “37,614.880 SIT“ nadomesti z
besedilom “126,966.806 SIT“, v drugi alinei drugega odstavka I. točke 1. člena pa
se besedilo “92,111.761 SIT“ nadomesti z
besedilom “253,933.612 SIT“.
2. člen
Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Agencija za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 404-03-72/2003/1
Ob-107615
Na podlagi določil Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
47/03), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
62/96, 11/98, 48/99, 46/01 in 97/03),
Pogodbe o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Flamsko skupnostjo ter Flamsko
regijo (Ur. l. RS, št. 36/99 – M.P. št.
13/99) z dne 14. maja 1999 in Programa
sodelovanja za obdobje 2003-2004 med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Flandrije, ki je bil podpisan 4. aprila 2003 v Ljubljani, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov v okviru
programa znanstveno-tehnološkega
sodelovanja med Vlado Republike
Slovenije ter Vlado Flandrije (v
nadaljnjem besedilu: Flandrijo) za
obdobje 2004 do 2005
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo, znanost in špot Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
2. Predmet razpisa je Program znanstveno-tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Flandrijo za obdobje 2004
do 2005:
– sofinanciranje medsebojnih obiskov
(stroški potovanja in bivanja) slovenskih in
flamskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne
raziskovalne projekte, in sicer krajših obiskov (do 14 dni) in daljših obiskov (od enega do dveh mesecev), določenih na osno-
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vi Pogodbe o sodelovanju med Republiko
Slovenijo ter Flamsko skupnostjo in Flamsko regijo.
3. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Republike Slovenije bo sofinanciralo obiske v okviru skupnih projektov v naslednji
višini:
– prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih v Flandriji,
– stroške bivanja v domu podiplomcev
ali izjemoma v hotelu B kategorije in dnevnice za flamske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (kratki obiski do 14 dni),
– stroške bivanja v domu podiplomcev
in 400 evrov mesečno, v tolarski protivrednosti (za namene dnevnic) za flamske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji
(dolgi obiski – od enega do 2 mesecev).
4. Flamska stran bo predvidoma sofinancirala obiske v okviru skupnih projektov v
naslednji višini:
– prevozni stroški za flamske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji,
– stroški bivanja in dnevnice za slovenske raziskovalce ob obiskih v Flandriji.
5. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa so:
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02);
– vodja projekta mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02);
– predlogi projektov se morajo navezovati na s strani Ministrstva za šolstvo, znanost
in šport Republike Slovenije financirane programe dela JRO, ali s strani Ministrstva Republike Slovenije za šolstvo, znanost in šport
financirane oziroma sofinancirane projekte
temeljnega in aplikativnega raziskovanja, ali
odobrene mednarodne projekte (zlasti npr.
sodelovanje v 5. in/ali 6. okvirnem programu EU na področju raziskav, tehnološkega
razvoja in predstavitev) oziroma s strani Ministrstva za gospodarstvo Republike Slovenije
sofinancirane razvojno-tehnološke projekte
(obvezno pri vseh navesti šifre in naslove
projektov/programov), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja predvidenih raziskav;
– prednost bodo imeli predlogi projektov, ki se nanašajo na usmerjene raziskave.
6. Vloga za sofinanciranje projektov v
dveh izvodih mora vsebovati naslednje elemente (obrazec):
– izpolnjene in podpisane obrazce s podatki o vlagatelju, vodjih projekta in drugih
sodelujočih raziskovalcih, ter njihove reference;
– naslov projekta v slovenskem in angleškem jeziku;
– kratka življenjepisa slovenskega in
flamskega vodje projekta, z najpomembnejšimi publikacijami v zadnjih 5 letih, ki se
nanašajo na vsebino projekta;
– opis projekta;
– navedbo osnovnih virov financiranja raziskav na slovenski strani (navedba projekta/programa, ki je osnova sodelovanja);
– podatke o drugih sodelujočih raziskovalcih;
– pregled predlaganih obiskov slovenskih in flamskih raziskovalcev za 2 leti;
– drugi možni viri sofinanciranja.

7. Merila za izbiro prijav oziroma vlog za
sofinanciranje
Predlog izbora prijav za nadaljnjo obravnavo pri pristojnem mednarodnem organu,
to je skupni slovensko–flamski mešani komisiji, pripravi imenovani slovenski del navedene strokovne komisije, pri čemer
upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov oziroma programov. Navedeno ovrednotenje vključuje: pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski
razvoj Republike Slovenije, znanstveno
odličnost in/ali aplikativnost raziskav, potencialne možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU, uporabnost projekta v
praksi oziroma gospodarstvu, reference
vodje projekta in raziskovalne skupine,
vključenost mladih raziskovalcev in izvedljivost projekta.
Sklep o izboru prijav za sofinanciranje
izda Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Republike Slovenije, na podlagi obligatorne
izbire mešane slovensko-flamske komisije.
8. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 15 milijonov SIT.
Sofinanciranje v letu 2005 je vezano na
sprejem proračuna za navedeno proračunsko leto ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
9. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je dve leti. Predvideni rok začetka
izvajanja projektov je maj 2004.
10. Pisne vloge z vso dokumentacijo in
z oznako “Ne odpiraj – vloga za sofinanciranje slovensko-flamskega znanstveno-tehnološkega sodelovanja za obdobje 2004
do 2005 morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih
ovojnicah in z označbo pošiljatelja na naslov: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Marjetica Primožič.
Vloge morajo prispeti na zgornji naslov,
ne glede na način prenosa v glavno pisarno
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, do vključno ponedeljka,
12. januarja 2004, do 15. ure.
11. Vloge bo po preteku tega roka odprla strokovna komisija.
12. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih vlog strokovna komisija ne
bo obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem.
13. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana, v torek,
13. januarja ob 10. uri.
14. O izbiri bodo vlagatelji obveščeni po
zasedanju mešane slovensko-flamske komisije, predvidoma do konca aprila 2004.
15. Flamski partner mora oddati prijavo
pristojnemu flamskemu organu na naslov:
Ministry of Flanders, Administration of Science and Innovation, Boudewijnlaan 30,
1000 Brussel (Mr. Freddy Colson, director
general, Mr. Gaston Pulinckx, Assistant to
the Director, adm. Foreign Affairs).
16. Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) bo po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljena tudi na spletnih
straneh Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport Republike Slovenije, vlagatelji pa jo
lahko dvignejo vsak dan po objavi javnega
razpisa v tajništvu Sektorja za mednarodno
znanstveno sodelovanje med 9. in 15. uro
(tel. tajnišva 478-46-76).
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Podrobnejše informacije: Marjetka
Primožič, svetovalka Vlade RS, tel.
01/478-47-15, elektronska pošta: marjetka.primozic@gov.si.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 404-02-9/2003
Ob-107717
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o
športu (Ur. l. RS, št. 22/98) in 4. člena
Odredbe o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Ur.
l. RS, št. 95/99), objavlja Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
investicij v novogradnje in
posodabljanje športne infrastrukture v
letih 2004, 2005 in 2006
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
2. Na razpis se lahko prijavijo lastniki in
upravljalci javnih športnih objektov, ki izpolnjujejo pogoje navedene v Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Ur. l. RS, št.
121/03).
3. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje športne infrastrukture v letih 2004,
2005 in 2006, katerih izvajanje se bo pričelo v letu 2004.
Sofinancirajo se naslednji projekti:
a) izgradnja in tehnološka posodobitev
pokritih športnih objektov,
b) izgradnja in tehnološka posodobitev
nepokritih športnih objektov,
c) mali športni objekti za mladino in športno rekreacijo,
d) športno-turistična infrastruktura,
e) investicijska športna oprema,
f) oprema za diagnostiko športnikov.
Stroški investicije do pridobitve upravnih
dovoljenj za gradnjo, stroški gradbenega
nadzora in najemanja kreditov niso predmet
sofinanciranja.
4. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje športne infrastrukture v letih 2004, 2005 in 2006 je:
– v letu 2004: 387,000.000 SIT,
– v letu 2005: 685,840.000 SIT,
– v letu 2006: 474,600.000 SIT.
Delež sofinanciranja je opredeljen s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje izvajanja
letnega programa športa na državni ravni
(Ur. l. RS, št. 121/03).
5. Pogoji, merila in način sofinanciranja:
Pogoji in merila, po katerih se izberejo
prejemniki sredstev so določeni v Pravilniku
o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega
program športa na državni ravni (Ur. l. RS,
št. 121/03).
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
izda izbranim prejemnikom sklep o dodelitvi
nepovratnih sredstev, v katerem je predvidena tudi dinamika financiranja, ki se določi glede na obseg proračunskih sredstev v
tekočem letu in v skladu z veljavnim zakonom o izvrševanju proračuna.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport z
izbranim prejemnikom sklene pogodbo o
sofinanciranju pod pogojem, da bo le-ta iz-
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polnil vse zahteve, določene v sklepu o dodelitvi nepovratnih sredstev.
Za projekt, katerega investitor je občina,
je potrebno pridobiti predhodno soglasje
Ministrstva za finance v skladu z Zakonom o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94
in 56/98) in Navodilom o načinu in postopkih za izdajo soglasij za investicije v občinah, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
55/99). Ti projekti morajo biti uvrščeni tudi
v NRP občin.
6. Vloga mora vsebovati:
– ožigosan prijavni obrazec, podpisan s
strani pooblaščene osebe prijavitelja;
– potrjen Dokument identifikacije investicijskega projekta;
– dokazilo o lastništvu oziroma o pravici
za graditev;
– fotokopija lokacijske informacije oziroma izjava, da upravno dovoljenje za poseg v
prostor ni potrebno;
– potrdilo pristojne nacionalne panožne
športne zveze in občinske športne zveze ali
občine, potrjeno s strani pristojnega organa, iz katerega bo razvidna vloga, položaj in
pomen investicije v športni objekt;
– parafiran vzorec pogodbe;
– projektno dokumentacijo, in sicer za:
– novogradnjo, rekonstrukcijo, nadomestno gradnjo – vsaj idejno rešitev v obsegu: situacija (vsaj 1:1000), karakteristični tlorisi in prerezi (1:200 ali pomanjšava na
format A3) ter tehnični opis;
– za opremo – specifikacijo opreme.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: pisne prijave na razpisnih obrazcih pošljite do 16. 1. 2004 na naslov Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad za
šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana. Prijava
mora biti predložena v zapečatenem ovitku,
ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom “ne odpiraj – športna infrastruktura 2004 (404-02-9/2003)“. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če
je bila oddana zadnji dan roka za oddajo
prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali do
12. ure oddana v vložišču ministrstva na
naslovu Trg OF 13, Ljubljana. Upoštevane
bodo le pravočasne prijave, ki bodo izpolnjevale vse zahteve tega razpisa in za katere bodo prijavitelji v rokih, določenih v razpisu, zagotovili potrebno dokumentacijo.
Prijave, ki ne bodo oddane na predpisanih
obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije,
bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
8. Odpiranje vlog se bo pričelo 19. 1.
2004 in ne bo javno.
9. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
si pridržuje pravico, da po svoji presoji in na
stroške prijavitelja naroči revizijo tehnično-tehnološke projektne dokumentacije, o
čemer bo predhodno obvestilo prijavitelja.
V primeru, da se prijavitelj ne strinja z naročilom revizije, se šteje, da je odstopil od
prijave na razpis.
10. Rok, v katerem bodo potencialni
prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa je najkasneje 45 dni od datuma odpiranja vlog.
11. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo, znanost in šport na naslovu

http://www.mszs.si, kjer je tudi podrobneje opisan postopek elektronskega izpolnjevanja obrazcev. Dodatne informacije lahko
predlagatelji dobijo na Uradu za šport, pri
Mojci Plestenjak, 01/478-42-57, vsak dan
od 9. do 11. ure ali po elektronski pošti
mojca.plestenjak@gov.si. Za pomoč pri vnosu podatkov v spletno aplikacijo se predlagatelji lahko obrnejo na Saša Grujiča
(01/230-60-72). Izpolnjene razpisne obrazce prijavitelji natisnejo. Natisnjene obrazce
ožigosa in podpiše pooblaščena oseba prijavitelja. Podpisane in ožigosane obrazce
prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu s
7. točko razpisa. Razpisne obrazce in navodila za pripravo vloge lahko kandidati prejmejo tudi na Uradu za šport, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 404-02-6/2003
Ob-107718
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o
športu (Ur. l. RS, št. 22/98) in 4. člena
Odredbe o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa
(Ur. l. RS, št. 95/99), objavlja Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
izvajalcev predvidenih vsebin ter
razvojnih in strokovnih nalog letnega
programa športa na državni ravni v
Republiki Sloveniji v letu 2004
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
2. Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki so
kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu in izpolnjujejo pogoje navedene v Pravilniku o merilih
za sofinanciranje izvajanja letnega programa
športa na državni ravni (Ur. l. RS, št.
121/03).
3. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine ter strokovne in razvojne naloge
v športu:
A) Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
– športni oddelki v osnovnih šolah,
– medfakultetna tekmovanja v izbranih
športnih panogah,
– 80-urni programi v izbranih športnih
panogah,
– program univerzijade,
– športni oddelki v gimnazijah,
– priprave in nastopi mlajših in mladinskih reprezentanc na evropskih in svetovnih
prvenstvih, Evropskem olimpijskem festivalu mladih, Mladinskih športnih igrah Alpe
Jadran in Mladinskih igrah treh dežel,
– materialni stroški organizacije tekmovanj,
– štipendije nadarjenih športnikov.
B) Vrhunski šport
– priprave in nastopi reprezentanc, vrhunskih športnikov na evropskih in svetovnih prvenstvih,
– nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov,
– tekmovanja športnikov.
C) Športna rekreacija
– globalna propagandna aktivnost (globalna in produktna propaganda),
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– programi na področju športne rekreacije na državni ravni, ki imajo za cilj povečanje števila gibalno/športno aktivnega prebivalstva.
D) Šport invalidov
– vključevanje in sodelovanje športnikov
invalidov v mednarodnih organizacijah ter
priprave in udeležba na mednarodnih tekmovanjih.
E) Razvojne in strokovne naloge v športu:
– spremljanje pripravljenosti športnikov
in svetovanje treninga,
– preprečevanje uporabe nedovoljenih
poživil in postopkov,
– delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez, športnih zvez na državni ravni na
področju športne rekreacije, športnih zvez
na državni ravni na področju interesnega
športa otrok, mladine in študentov ter zvez
in zavodov na državni ravni, ki opravljajo
strokovne in razvojne naloge v športu,
– mednarodna dejavnost v športu.
4. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci letnega programa športa na državni ravni v letu 2004, so za razpisane
predvidene vsebine ter razvojne in strokovne naloge določeni v Pravilniku o merilih za
sofinanciranje izvajanja letnega programa
športa na državni ravni (Ur. l. RS, št.
121/03).
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje navedenih predvidenih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog v športu je 1.440,602.000 SIT.
6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2004.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali
dostavljene na naslov Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, Urad za šport, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, najkasneje do 16. januarja
2004. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan
roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v
vložišču Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana. Vloga
mora biti predložena v zapečatenem ovitku,
ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom “ne odpiraj – LPŠ 2004
(404-02-6/2003)“. Na hrbtni strani ovitka
mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici
označeni na zgoraj predpisani način. Vloge,
ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
8. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge 21. januarja
2004. Odpiranje vlog ne bo javno.
9. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
je najkasneje 45 dni od datuma odpiranja
prijav.
10. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: vse informacije, razpisna dokumentacija in navodilo, kako izpolniti in oddati
obrazce preko spletne aplikacije, so na voljo na spletnih naslovih www.mszs.si in
www.spic.tv. Dodatne informacije lahko predlagatelji dobijo na Uradu za šport pri Ljudmili Pintar (01/478-42-44) in Mojci Gosar
(01/478-42-46). Predlagatelji izpolnijo raz-
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pisne obrazce preko spletne aplikacije. Za
pomoč pri vnosu podatkov v spletno aplikacijo se predlagatelji lahko obrnejo na Saša
Grujiča (01/230-60-72). Izpolnjene razpisne obrazce prijavitelji natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena oseba prijavitelja. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v
skladu s 7. točko razpisa. Razpisno dokumentacijo in obrazce za prijavo na javni razpis lahko predlagatelji proti plačilu 5.000
SIT prejmejo tudi na Ministrstvu za šolstvo,
znanost in šport, Urad za šport, Kotnikova
38, Ljubljana, vsak delovni dan med 10. in
12. uro.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 404-02-7/2003
Ob-107719
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o
športu (Ur. l. RS, št. 22/98) in 4. člena
Odredbe o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Ur.
l. RS, št. 95/99), objavlja Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov usposabljanja strokovnih
delavcev v športu v letu 2004
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
2. Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki so
kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu in izpolnjujejo pogoje navedene v 70. členu Pravilnika
o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa na državni ravni (Ur. l. RS,
št. 121/03).
3. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov usposabljanja strokovnih
kadrov v športu, založniške dejavnosti, potrebne za izvajanje teh programov ter delovanja zvez in zavodov na državni ravni, ki
opravljajo strokovne in razvojne naloge v
športu, potrebne za izvajanje teh programov.
4. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci, so določeni v 71., 72., 73., 74.,
75., 81., 82., 83. in 84. členu Pravilnika o
merilih za sofinanciranje izvajanja letnega
program športa na državni ravni (Ur. l. RS,
št. 121/03).
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje navedenih predvidenih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog v športu je 65,000.000 SIT.
6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2004.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, Urad za šport, Trg OF 13,
1000 Ljubljana do najkasneje 23. januarja
2004. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka
za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v vložišču
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom
“ne odpiraj – usposabljanje v športu
(404-02-7/2003)“. Na hrbtni strani ovitka

mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v kuverti označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki
ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki
so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
8. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge 26. januarja
2004. Odpiranje vlog ne bo javno.
9. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
najkasneje 45 dni od datuma odpiranja prijav.
10. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: vse informacije, razpisna dokumentacija in navodilo, kako izpolniti in oddati
obrazce preko spletne aplikacije, so na voljo na spletnih naslovih www.mszs.si in
www.spic.tv. Dodatne informacije lahko predlagatelji dobijo na Uradu za šport pri Iztoku Retarju (01/478-42-52. Predlagatelji izpolnijo razpisne obrazce preko spletne aplikacije. Za pomoč pri vnosu podatkov v
spletno aplikacijo se predlagatelji lahko obrnejo na Saša Grujiča (01/230-60-72). Izpolnjene razpisne obrazce prijavitelji natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena oseba prijavitelja. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji
pošljejo ali dostavijo v skladu s 7. točko
razpisa. Razpisno dokumentacijo in obrazce za prijavo na javni razpis lahko predlagatelji prejmejo tudi na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, Urad za šport, Kotnikova 38, Ljubljana, vsak delovni dan med
10. in 12. uro.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 404-02-8/2003
Ob-107742
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o
športu (Uradni list RS, št. 22/98), Odredbe
o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Uradni list RS,
št. 95/99) ter v skladu z določili Pravilnika
o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa na državni ravni (Uradni
list RS, št. 121/03), objavlja Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
plač trenerjev v programih panožnih
športnih šol in strokovnih delavcev, ki
vodijo izvajanje programov športne
rekreacije v letu 2004
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– plač trenerjev v programih panožnih
športnih šol v individualnih športih in v kolektivnih športih s športnimi igrami v športnih panogah oziroma disciplinah rednega
programa Olimpijskih iger,
– plač strokovnih delavcev, ki vodijo izvajanje programov športne rekreacije, ki
imajo za cilj povečanje števila gibalno/športno dejavnega prebivalstva.
3. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci za sofinanciranje plač trenerjev v
programih panožnih športnih šol so določe-
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ni v 46. do 50. členu Pravilnika o merilih za
sofinanciranje izvajanja letnega programa
športa na državni.
Pogoji in merila, po katerih se izberejo
izvajalci za sofinanciranje plač strokovnih
delavcev, ki vodijo izvajanje programov
športne rekreacije, ki imajo za cilj povečanje števila gibalno/športno dejavnega prebivalstva so določeni v 60. do 63. členu
Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni
ravni.
4. Okvirna višina sredstev:
– za sofinanciranje plač trenerjev v programih panožnih športnih šol je namenjeno
okvirno 298,391.000 SIT in
– za sofinanciranje plač strokovnih delavcev, ki vodijo izvajanje programov športne rekreacije je namenjeno okvirno
10,000.000 SIT.
5. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena za sofinanciranje plač trenerjev v programih panožnih športnih šol oziroma strokovnih delavcev, ki vodijo izvajanje programov športne rekreacije v letu 2004.
6. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali
dostavljene na naslov Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, Urad za šport, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, najkasneje do 16. januarja
2004. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan roka
za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v vložišču Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana. Vloga za sofinanciranje plač trenerjev v programih panožnih športnih šol mora biti predložena v
zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti
označen z “Ne odpiraj – Panožne športne
šole (404-02-8/2003)“. Vloga za sofinanciranje plač strokovnih delavcev, ki vodijo
izvajanje programov športne rekreacije mora biti predložena v zapečatenem ovitku,
ovitek pa mora biti označen z “Ne odpiraj
– Strokovni delavci v športni rekreaciji
(404-02-8/2003)“. Na hrbtni strani ovitka
mora biti označen polni naslov izvajalca. Vloge, ki ne bodo oddane na zgoraj predpisan
način se ne bodo odpirale in bodo izločene
iz nadaljnjega postopka.
7. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo pričela odpirati pravočasne in pravilno opremljene vloge 21. 1. 2004. Odpiranje vlog ne bo javno.
8. Rok v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa je najkasneje
45 dni od datuma odpiranja vlog.
9. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: vse informacije, razpisna dokumentacija
in navodilo, kako izpolniti in oddati obrazce
preko spletne aplikacije, so na voljo na
spletnih naslovih www.mszs in www.spic.tv.
Dodatne informacije lahko izvajalci dobijo
na Uradu za šport pri Igorju Kogoj
(01/478-42-53). Izvajalci izpolnijo razpisne
obrazce preko spletne aplikacije Zavoda za
šport Slovenije na strani: www.spic.tv. Izpolnjene razpisne obrazce izvajalci natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše
pooblaščena oseba izvajalca. Podpisane in
ožigosane obrazce izvajalci pošljejo ali dostavijo v skladu s 6. točko tega razpisa. Za
pomoč pri vnosu podatkov v spletno aplika-
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cijo se izvajalci lahko obrnejo na Saša Grujiča (01/230-60-72). Razpisno dokumentacijo in obrazce za prijavo na javni razpis
lahko izvajalci proti plačilu 5.000 SIT prejmejo tudi na Ministrstvu za šolstvo, znanost
in šport, Urad za šport, Kotnikova 38, II.
nadstropje soba 219, Ljubljana, vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 604-04-18/2003
Ob-107800
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 56/02), Zakona o izvrševanju
proračuna RS za leto 2003/2004 (Ur. l.
RS, št. 118/02, 63/02 in 110/03), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03
in 67/03) in 32. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 12/96) Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF
13, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izobraževanja
odraslih v šolskem letu 2003/2004
I. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa je sofinanciranje
izobraževalnih programov in infrastrukturnih
dejavnosti v izobraževanju odraslih.
A) Splošno izobraževanje odraslih:
1. Izobraževanje po programu UŽU MI “
Most do izobrazbe “.
2. Izobraževanje po programu UŽU BIPS
“Beremo in pišemo skupaj “.
3. Študijski krožki.
4. Izobraževanje za aktivno državljanstvo.
5. Izobraževanje starejših odraslih.
6. Računalniško opismenjevanje odraslih.
7. Izobraževanje za odrasle s posebnimi
potrebami.
8. Izobraževanje za potrebe manjšin in
Romov.
B) Infrastrukturne dejavnosti v izobraževanju odraslih:
1. Dejavnost delujočih lokalnih svetovalnih središč v izobraževanju odraslih – ISIO.
2. Dejavnost delujočih splošnoizobraževalnih središč za samostojno učenje.
3. Dejavnost delujočih regionalnih borz
znanja in osrednje borze znanja.
4. Projekt Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje POKI – nadaljevanje projekta iz šol.l. 2002/2003.
5. Koordinacija prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja.
6. Prireditve v Tednu vseživljenjskega
učenja.
7. Projekti vključevanja v programe
Evropske unije.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje in merila za izbiro
Vsi prijavitelji morajo izpolnjevati pogoje,
ki so določeni z javnim razpisom. Podrobnejša merila za izbiro prijaviteljev so sestavni del razpisne dokumentacije.
1. Na razpis za sofinanciranje izobraževalnih programov se lahko prijavijo pravne
in fizične osebe, ki imajo registrirano izobraževalno dejavnost, za infrastrukturne dejavnosti pa pravne in fizične osebe, ki imajo
registrirano razvojno – raziskovalno dejavnost ali izpolnjujejo pogoje za posamezno

infrastrukturno dejavnost, ki jo navedejo v
prijavi (v nadaljnjem besedilu: “prijavitelji”).
Prijavitelji morajo priložiti fotokopijo izpisa iz
sodnega registra.
2. Prijavitelji za izobraževalna programa
pod točkama A1 in A2 morajo:
– priložiti dokazilo o vpisu v razvid izvajalcev javno-veljavnih programov pri MŠZŠ.
3. Prijavitelji za študijske krožke pod točko A3 morajo:
a) za splošne študijske krožke razpolagati z usposobljenimi mentorji oziroma vodji
študijskih krožkov s končanim izobraževalnim programom “Usposabljanje za vodje in
mentorje študijskih krožkov“, o čemer morajo priložiti potrdilo,
b) za bralne študijske krožke razpolagati
z usposobljenimi mentorji oziroma vodji študijskih krožkov s končanim izobraževalnim
programom “Usposabljanje za vodje in mentorje študijskih krožkov – beremo z Manco
Košir“, o čemer morajo priložiti potrdilo.
4. Prijavitelji za izobraževalne programe
pod točkami A4, A5, A6, A7, A8 morajo
prijavi na razpis, če izobraževanja ne bodo
izvajali po izobraževalnih programih, ki jih je
sprejel za to pristojni organ, priložiti izobraževalni program, ki ga nameravajo izvajati.
V njem morajo biti navedeni:
– ime programa,
– ciljne skupine oziroma pogoji za vključitev,
– cilji,
– predmetnik ali tematski sklopi ali
teme,
– podrobnejša vsebina,
– obseg izobraževanja v urah (teoretični
in praktični del),
– podatki o izvajalcih (ime in priimek, stopnja in vrsta izobrazbe, reference),
– načini izvedbe (organizirano izobraževalno delo, medijsko podprte izobraževalne
oblike, zaokrožen cikel različnih krajših predavanj, javne tribune, učne delavnice ipd.),
– kraj izvedbe.
Pogoj za sofinanciranje pri teh programih je, da traja program najmanj 20 ur.
5. Prijavitelji za dejavnost pod točko B1
morajo:
– priložiti model lokalnega svetovalnega
središča v skladu s projektom Informativno
svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih – ISIO.
6. Prijavitelji za dejavnosti pod točko B2
morajo:
– razpolagati z usposobljenimi strokovnimi delavci s končanim izobraževalnim programom: “Uvodni seminar o postavitvi in vodenju središča za samostojno učenje“ ali
“Modeli organiziranega samostojnega učenja“ in “Svetovanje in mentorstvo pri samostojnem učenju in izobraževanju na daljavo“, o čemer morajo priložiti potrdilo,
– priložiti program delovanja.
7. Prijavitelji za dejavnosti pod točko B3
morajo:
– v okviru svoje dejavnosti izvajati program osrednje ali regionalne borze znanja in
– priložiti program delovanja.
8. Prijavitelji za dejavnosti pod točko B4
so lahko javne vzgojnoizobraževalne organizacije, ki so bile v projekt Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – POKI vključene v šol. l. 2002/2003 in so izpolnile
pogoje, določene s projektom.
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Prijavitelji morajo priložiti:
– besedilo vizije kakovosti in
– izjavo, da bodo zagotovili sodelovanje
vodje izobraževanja odraslih in enega strokovnega delavca na svetovalnih delavnicah
in pogoje za izvajanje posameznih postopkov samoevalvacije.
9. Prijavitelji za dejavnosti pod točko B5
morajo prijavi na razpis priložiti podroben
načrt izvedbe, v katerem morajo biti navedeni:
– cilji,
– vsebina,
– pričakovani rezultati,
– odgovorni nosilec ter izvajalci,
– terminski načrt.
Prijavitelji pod točko B6 morajo v načrtu
izvedbe dodatno navesti še:
– sodelujoče (pod)izvajalce TVU,
– načrtovane prireditve in druge akcije,
– ukrepe za usklajeno medijsko in vizualno promocijo,
– načine sofinanciranja.
10. Prijavitelji za dejavnost pod točko B7
morajo prijavi na razpis priložiti podroben
načrt izvedbe, v katerem morajo biti navedeni:
– vsebina in cilji,
– metodologija izvedbe,
– pričakovani rezultati,
– odgovorni nosilec ter izvajalci,
– roki za izvedbo,
– dokazila o vključenosti v katerega od
programov Evropske unije,
– finančni načrt s podatki o sofinancerjih.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
ne bo upoštevalo morebitnih prijav javnih
zavodov, ki opravljajo razvojno in svetovalno delo v vzgoji in izobraževanju, združenj
organizacij za izobraževanje odraslih in drugih javnih zavodov za izobraževanje odraslih za tiste izobraževalne programe in infrastrukturne dejavnosti, ki jih (so)financira
na podlagi letnih načrtov in neposrednih pogodb, prijav, povezanih z izobraževanjem
brezposelnih oseb in prijav, povezanih z izpopolnjevanjem in usposabljanjem strokovnih delavcev, ki delajo v vzgoji in izobraževanju.
III. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki
se dodeljujejo na podlagi tega javnega razpisa, je 398,100.000 SIT.
IV. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Pogodbene obveznosti iz tega razpisa
bodo izplačane iz sredstev proračuna za
leto 2004. Izbrani izvajalec bo v skladu s
pogodbo dolžan porabiti dodeljena sredstva
v šolskem letu 2003/2004 oziroma najkasneje do 31. 8. 2004.
V. Rok in način prijave na razpis
Rok za oddajo prijav je 30 dni po objavi
tega razpisa oziroma najkasneje do polnoči, 18. 1. 2004.
Prijave na predpisanem obrazcu z vso
potrebno dokumentacijo morajo biti poslane priporočeno po pošti na Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Sektor za izobraževanje odraslih, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
Prijave morajo biti poslane v zaprti ovojnici z označenim imenom in naslovom prijavitelja ter vidno označbo “Vloga za Javni
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razpis za sofinanciranje izobraževanja odraslih v šolskem letu 2003/2004 – Ne odpiraj“ na prednji strani ovojnice.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka oddana na pošti
kot priporočena pošiljka.
Prepozne ali nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem neodprte. Iz
nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene vse prijave, ki ne bodo oddane na
predpisanem obrazcu.
VI. Odpiranje vlog in rok za obveščanje
o izidu razpisa
Postopek izbire bo vodila strokovna komisija. Odpiranje vlog bo potekalo od 21. 1.
do 23. 1. 2004. V skladu s tretjim odstavkom 178. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
odpiranje vlog ne bo javno.
O dodelitvi sredstev po tem razpisu bo s
sklepom odločil minister za šolstvo, znanost in šport, ki bo odločal tudi o morebitnih pritožbah zoper odločbe.
Prijavitelji bodo o izboru pisno obveščeni najkasneje v dveh mesecih po poteku
roka za prijavo.
VII. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dobijo na pisno zahtevo oziroma osebno
v tajništvu Sektorja za izobraževanje odraslih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Kotnikova 38 v Ljubljani, v delovnem času
pri Marini Horvat. Dostopna je tudi na spletnih straneh http://www.mszs.si/slo/solstvo/javni_razpisi.asp
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 3350-5/2003/5

Ob-107801

Javni razpis
za izbiro lokacij za projekt e-šola
2003/2004
1. Ime oziroma naziv in sedež ponudnika: Ministrstvo za informacijsko družbo
(MID), Tržaška 21, 1508 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-00, faks 01/478-83-75,
http://mid.gov.si, e-pošta: mid@gov.si.
2. Predmet javnega razpisa ter pogoji in
merila za izbor prijaviteljev:
a) Predmet
Predmet razpisa je izbor in sofinanciranje do 5 lokacij za e-šolo v letu 2003/2004.
Na osnovi dogovora o sodelovanju
v projektu e-šola št. 016-13/2001-19 z
dne 12. 9. 2001 in dogovora o spremembah in dopolnitvah dogovora št.
016-13/2001-19-1 z dne 6. 5. 2002 ter v
skladu s 3. točko prvega odstavka 170. člena pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 47/03 in 67/03 –
popr.) in v skladu s Planom programa Računalniško opismenjevanje v letu 2003 Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, z dne
10. 6. 2003, objavlja Ministrstvo za informacijsko družbo v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport javni
razpis za izbor lokacij za projekt e-šola za
leto 2003/2004, ki bo potekal predvidoma
do septembra 2004.
V okviru tega javnega razpisa bo izbrano
do 5 javnih ali zasebnih (koncesijskih) vzgojno-izobraževalnih zavodov. Ministrstvo za informacijsko družbo bo na podlagi uspešno
vzpostavljenih e-šol povrnilo sredstva za

strojno, programsko in komunikacijsko
opremo za priklop v internet. Ocenjena skupna vrednost projekta je 35 milijonov SIT (z
vključenim DDV), pri čemer se vsaka posamezna lokacija s strani ministrstva sofinancira v višini največ 7 milijonov SIT izkazanih
in utemeljenih stroškov za izvedbo e-šole.
Sredstva za izvedbo javnega razpisa za strojno, programsko in komunikacijsko opremo
zagotovi vsak od izbranih zavodov sam iz
svojih virov. Zavod samostojno izvede javne
razpise za nabavo opreme ter izbor izvajalcev za izvedbo ožičenja. Zavod krije vse
stroške nabav in dela, Ministrstvo za informacijsko družbo pa povrne te stroške v obsegu dodeljenih sredstev ter na osnovi prejetih poročil in dokazil o plačilu računov nabav ter izvedenih del ter na podlagi potrditve odgovornega delavca ministrstva za
področje e-šol.
b) Pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo vse
osnovne in srednje šole, dijaški domovi in
zavodi za izobraževanje otrok s posebnimi
potrebami (v nadaljevanju zavodi), v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi (občinami).
Vzgojno-izobraževalni zavodi so lahko javni
ali zasebni (koncesijski).
Pogoji za udeležbo na javnem razpisu
morajo biti izpolnjeni kumulativno, torej s
strani šole in s strani lokalne skupnosti.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati zavod
Zavod mora v prijavi na razpis podati pisno zavezo s strani pooblaščene osebe zavoda, in sicer:
1. da bo zagotovil prostor,
2. da bo zagotovil pohištveno opremo
za e-šolo,
3. da bo zagotovil ter financiral
usposobljenega mentorja v času delovanja
e-šole,
4. da bo privolil na pogoje in pravila delovanje e-šole,
5. da bo izvajal dejavnosti projekta e-šole,
6. da bo mesečno načrtoval program izvajanja aktivnosti e-šole,
7. da bo pripravljal standardizirana mesečna pisna poročila o izvedenih aktivnostih in obisku v e-šoli,
8. da bo zagotovil dostopnost e-učilnice
v vnaprej dogovorjenem času (vsaj ob delavnikih od 15. do 19. ure in soboto od 8.
do 15. ure) in stalno prisotnost mentorja (v
dogovoru z lokalno skupnostjo),
9. da bo izvedel inventuro ob zaključku
koledarskega leta in poročal Ministrstvu za
informacijsko družbo o stanju opreme, v
skladu z zakonom o računovodstvu (Ur. l.
RS, št. 23/99 in 30/02),
10. da bo zagotovil zavarovanje opreme
proti kraji in fizičnim poškodbam za ves čas
trajanja projekta,
11. da bo prevzel odgovornost za vso
nastalo škodo, ki v času trajanja projekta
nastane v e-učilnici in jo eventuelno zavarovanje ne krije,
12. da bo predvidel in določil tudi ostale
dejavnosti in zagotovil sredstva, ki so potrebna za nemoten potek dejavnosti e-šole in
rednih dejavnosti na zavodu (vzdrževanje
opreme – posegi, ki ne sodijo v garancijsko
vzdrževanje, zagotavljanje potrošnega materiala, obratovalne stroške, operativna navodila za izvajalce projekta e-šola, nadzor in
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vzdrževanje prostora, sredstva potrebna za
redno in nemoteno delovanje e-šole),
13. da bo izvedel vse nabavne postopke po zakonodaji, ki ureja področje javnih
naročil,
14. da bo upošteval minimalne konfiguracije o opremi e-šole (Priloga št. 7).
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati lokalna
skupnost
Lokalna skupnost mora v prijavi na razpis podati pisno zavezo s strani pooblaščene osebe lokalne skupnosti, in sicer:
1. da bo v sodelovanju z izbranim zavodom zagotovila in financirala mentorja za
izvajanje projekta e-šole (lokalna skupnost
v ta namen izda sklep, s katerim prevzema
finančne obveznosti za mentorja za ves čas
trajanja projekta),
2. da bo sodelovala pri načrtovanju in
pripravi dejavnosti v sodelovanju z zavodom,
3. da bo sodelovala pri promociji projekta, zagotovila promocijski prostor ter poskrbela za izdelavo promocijskih gradiv in
vsaj dveh označevalnih tabel za e-šolo v
občini, skladno z navodili Ministrstva za informacijsko družbo.
Postopek ugotavljanja pogojev za zavode in lokalne skupnosti:
1. Prijavo, v kateri šola in lokalna skupnost skupaj ne zadostita pogojem za udeležbo na javnem razpisu, bo komisija zavrgla.
2. Prijavo šole, ki ne sprejme pogojev
poslovanja e-šole, bo komisija zavrgla.
3. Prijavo, v kateri prostor e-šole ni samostojen, nima lastnega vhoda in je namenjen skupnim prostorom (avle, jedilnice, …),
bo komisija zavrgla.
4. Prijavo, v kateri načrt aktivnosti e-šole ni izvedljiv in/ali niso znani izvajalci teh
aktivnosti, bo komisija zavrgla.
5. Prijavo, v kateri šola nima mentorja za
e-šolo, bo komisija zavrgla.
6. Prijavo zavoda, ki ima sedež v kraju
kjer se nahaja že delujoča e-šola, bo komisija zavrgla.
7. Prijavo zavoda, ki ima sedež v statistični regiji v kateri se nahajajo več kot 3 že
delujoče e-šole, bo komisija zavrgla.
8. Prijavo, v kateri infrastruktura ne omogoča priklopa na Internet z ustrezno hitrostjo
(več kot 128/64 kbps), bo komisija zavrgla.
c) Merila
1. dostopnost, urejenost in velikost prostora za vzpostavitev t.i. e-učilnice v okviru
zavoda – kriterij EP (od 0 do 30 točk);
2. vsebina načrta dejavnosti, ki se bodo
izvajale v okviru projekta e-šola (osnovna
izobraževanja o uporabi računalnika, tematske delavnice, promocija dejavnosti e-šole
ipd.) (priloga 3) – kriterij EV (od 0 do 30
točk);
3. dosedanje izkušnje zavoda v okviru
mednarodnih on-line projektov, izobraževanja odraslih, projekta odprta šola ipd.-v okviru MŠZŠ ali MID (dokument 2 k prilogi 1) –
kriterij P (od 0 do 30 točk);
4. status mentorja – kriterij M (od 0 do
20 točk);
5. oddaljenost od drugih že obstoječih
e-šol (informacija o že delujočih e-šolah je
dostopna na: http://e-tocke.gov.si v rubriki
e-šole) – kriterij E (od 0 do 15 točk);
6. velikost kraja – kriterij VK (od 0 do
15 točk).

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

d) Posebna merila:
1. Dodatnih 5 točk za lokacije, ki imajo
sedež v statistični regiji, v kateri že obstaja
največ ena e-šola.
2. Dodatne 3 točke za lokacije, ki
že imajo povezavo do Interneta vsaj
1Mbps/128kbps.
3. Dodatni največ 2 točki (po pol točke
za vsako v Prilogi 1 navedeno dodatno znanje) za zagotovitev mentorja, ki izkaže, da
poseduje širša znanja od zahtevanih.
Skupno število točk: T= EP + EV + P +
+ M + E + VK
Maksimalno število točk je 150. Izbrano
bo 5 lokacij, ki bodo prejele največje skupno število točk, z vštetimi vsemi dodatnimi
točkami. V primeru, da bo več prijav doseglo isto število točk, bo izbrana tista lokacija e-šole, ki je najdlje oddaljena od najbližje
že obstoječe ali po tem razpisu izbrane e-šole. Lokacije bodo izbrane na podlagi regionalne porazdelitve v skladu s Katalogom regionalnih delitev Slovenije 2001 (http://
www.stat.si/katalogrds/start.html), tako da
bosta na posameznem regionalnem področju lahko izbrani največ dve lokaciji, in sicer tisti, ki bosta prejeli največje skupno
število točk na posameznem regionalnem
področju.
Točkovane zavode se na podlagi točk
razporedi v seznam. Sredstva sofinanciranja pridobi prvih pet zavodov po rangu. Višina sredstev za posamezno lokacijo e-šole
za opremo in storitve je enaka za vse izbrane lokacije in sicer največ 7 milijonov SIT za
eno lokacijo.
3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev javnega razpisa znaša
35,000.000 SIT z vključenim DDV, izplačljivih v letu 2004, pri čemer vsaka posamezna lokacija s strani ministrstva prejme
sofinanciranje v višini največ 7 milijonov SIT
za kritje izkazanih in utemeljenih stroškov
za izvedbo e-šole.
4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: prijave
morajo biti izdelane enofazno. Naloge morajo biti izvedene do 15. 11. 2004. Z izvedbo del je pogojeno izplačilo dodeljenih sredstev. Le-ta se porabijo v skladu s predpisi,
ki določajo izvrševanje proračuna za leto
2004.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene ponudbe za dodelitev sredstev, način
predložitve ponudb ter opremljenost ponudb:
a) Rok za predložitev ponudb in način
predložitve: ponudba mora dospeti v vložišče Ministrstva za informacijsko družbo, Tržaška 21, 1508 Ljubljana, najpozneje do
19. 1. 2004, do 12. ure, ne glede na način
dostave.
b) Način predložitve in opremljenost
ponudb: ponudba za razpis mora biti poslana v zaprtem ovitku, na katerem mora
biti jasno vidna označba: “Ne odpiraj – Javni razpis za izbor lokacij za e-šole
2003/2004“. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. Uporabite povabilo k oddaji ponudbe (priloga št. 8 razpisne dokumentacije).
Vloge, ki ne bodo pravilno označene ali
pravočasno predložene, bo komisija zavrgla.

6. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: odpiranje vlog bo 20. 1. 2004 ob
13. uri. Odpiranje ponudb, zaradi pričakovanega velikega števila prijavljencev, ne bo
javno.
7. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Neveljavnih ponudb (nepravilno označenih in nepravočasno prispelih) strokovna komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte
vrnjene ponudnikom.
8. Kraj čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: vsa razpisna dokumentacija je ves
čas trajanja razpisa na voljo na spletnem
naslovu http://mid.gov.si v rubriki Razpisi,
oziroma v vložišču Ministrstva za informacijsko družbo, Tržaška 21, 1508 Ljubljana,
vsak dan od 9. do 13. ure do vključno
19. 1. 2004.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan od 9. do 10. ure na sedežu Ministrstva za informacijsko družbo, Tržaška 21,
1508 Ljubljana, tel. 01/478-83-49, faks
01/478-83-75, kontaktna oseba: mag. Robert Guštin, e-pošta: robert.gustin@gov.si.
Ponudnik sofinanciranja močno vzpodbuja
uporabo elektronske pošte kot priporočenega načina komuniciranja s kontaktnimi
osebami. Vsa vprašanja in odgovori bodo
objavljeni na spletni strani Ministrstva za informacijsko družbo http://mid.gov.si.
Ministrstvo za informacijsko družbo
Št. 455/03
Ob-107803
Na podlagi Zakona o medijih, Pravilnikom o merilih za financiranje programskih
vsebin radijskih in televizijskih programov s
statusom lokalnega, regionalnega ali študentskega programa ter v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za
kulturo in Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa Ministrstvo za kulturo objavlja
redni letni javni razpis
za financiranje programskih vsebin
radijskih in televizijskih programov s
statusom lokalnega, regionalnega ali
študentskega programa za leto 2003
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje programskih vsebin radijskih
in televizijskih programov, ki se bodo realizirale v letu 2004.
Programske vsebine radijskih programov
so zlasti: oddaje o kulturi, radijske igre, literarne radijske oddaje, izobraževalne, znanstvene, glasbene radijske oddaje, komentarji ter oddaje, ki so namenjene otrokom
oziroma mladini.
Programske vsebine televizijskih programov so zlasti: oddaje o kulturi, izobraževalne, znanstvene, informativne in glasbene
oddaje, ter otroško – mladinske oddaje.
Programske vsebine se sofinancirajo v
največ 50% deležu izvedbene vrednosti programa.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
2.1. Za financiranje programskih vsebin
se lahko prijavijo:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Izdajatelji radijskih ali televizijskih programov, ki jim je Agencija za telekomunikacije,
radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije z
odločbo podelila status lokalnega, regionalnega ali študentskega programa – upravičena oseba (v nadaljnjem besedilu: izdajatelji).
Izdajatelji ne smejo kandidirati na tem
razpisu z istimi programskimi vsebinami, s
katerimi istočasno kandidirajo oziroma so
kandidirali in prejeli sredstva na kateremkoli
javnem razpisu Ministrstva za kulturo.
Predlagano programsko vsebino mora
izdajatelj razširjati prek svojega medija.
3. Merila
3.1 Pri izboru programskih vsebin bo Ministrstvo za kulturo upoštevalo naslednja
merila:
– pomen programskih vsebin za zadovoljevanje informativnih, izobraževalnih,
znanstvenih, strokovnih, umetniških, kulturnih in drugih potreb lokalnih, regionalnih ali
študentskih javnosti,
– kakovost avtorskega pristopa,
– izvirnost avtorskega pristopa,
– komunikativnost avtorskega pristopa,
– aktualnost avtorskega pristopa,
– pomen programskih vsebin za razvoj
slovenske kulture, slovenskega jezika in
ohranjanje kulturne dediščine,
– pomen realizacije predlaganih programskih vsebin za razvoj slovenske medijske krajine.
3.2 Izbor programskih vsebin
Izbrane bodo tiste programske vsebine,
ki bodo v postopku izbire ocenjene oziroma
ovrednotene višje. Programske vsebine bodo sofinancirane po vrstnem redu od najvišjega števila točk navzdol, do porabe sredstev.
3.2.1 Način ocenjevanja programskih
vsebin
Merila so ovrednotena s točkami in na
ocenjevalnih listih dostopna v razpisni dokumentaciji. Vsako od sedmih meril je ocenjeno s točkami od 0 do 5.
Če se v okviru javnega razpisa obravnava vloga vlagatelja, na katerega je interesno
ali kako drugače vezan član strokovne komisije, le-ta ne sme biti prisoten pri razpravi
o vlogi in se mora vzdržati glasovanja. V
takem primeru se programski vsebini prišteje povprečje števila točk ostalih ocenjevalcev.
3.3 Obvezne priloge
Obrazcu je treba priložiti:
3.3.1 za financiranje programskih vsebin
– dokazilo o registraciji, ki odraža aktualno stanje in ni starejše od 90 dni,
– odločbo o statusu lokalnega, regionalnega ali študentskega programa,
– reference izdajatelja in avtorja,
– obširnejšo vsebinsko obrazložitev predloga, s katero izdajatelj utemelji ustrezanje
programskih vsebin vsem razpisnim pogojem ter merilom,
– dokazila o zagotovljenih finančnih virih
izdajatelja,
– izjavo številka 1 glavnega avtorja, da
soglaša z navedenimi podatki, če ni sam
predlagatelj programskih vsebin,
– izjavo številka 2, da izdajatelj z istim
programskimi vsebinami na drugem javnem
razpisu istočasno ne kandidira oziroma je
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kandidiral in je prejel sredstva na kateremkoli drugem javnem razpisu Ministrstva za
kulturo,
– izjavo številka 3, da bo izdajatelj projekt razširjal preko svojega medija,
– izjava številka 4 izdajatelja, da je kandidiral z istimi programskimi vsebinami na
kakšnem drugem ministrstvu in koliko sredstev je že prejel za realizacijo.
5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjena za razpis je:
– 250,000.000 SIT za programske vsebine radijskih programov in televizijskih programov.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2004.
7. Razpisni rok: razpis se začne 19. 12.
2003 in zaključi 30. 1. 2004.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– razpisne obrazce (prijavni list, opis projekta, finančna konstrukcija projekta, viri pokrivanja stroškov),
– izjave št. 1 do št. 4,
– ocenjevalne liste.
Razpisno dokumentacijo lahko izdajatelji 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).
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 izdajateljem 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 vsako posamezno programsko vsebino mora izdajatelj izpolniti prijavni obrazec in prijavo predložiti v ločenem ovitku. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do 30. 1.
2004 oziroma najkasneje ta dan oddana
na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z oznako na prednji strani:
Ne odpiraj – Prijava na razpis 2003
(RPV-03).
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba
izdajatelja: naziv in naslov oziroma sedež.
Vloge, ki bodo prispele po datumu 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.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisne dokumentacije.
Oddaja vloge pomeni, da se izdajatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: Nataša Goršek Mencin, tel. 01/369-59-80, elektronska pošta:
natasa.gorsek-mecin@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 za kulturo bo izdajatelje o
izidih razpisa obvestilo najkasneje v roku
45 dni po zaključku odpiranja vlog, 6. 2.
2004.
Ministrstvo za kulturo
Št. 400/2003
Ob-107741
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 66/01, 103/01, 53/02, 80/02, 88/02
in 47/03) in Programa obveščanja slovenske javnosti o EU in slovenskem vključevanju (sklep 11. seje Vlade RS z dne 8. maja
1997) Urad Vlade RS za informiranje objavlja
javni razpis
za sofinanciranje informativno
komunikacijskih in izobraževalnih
dejavnosti nevladnih organizacij v zvezi
s članstvom Slovenije v Evropski uniji
ter dejavnosti namenjenih počastitvi
vstopa Slovenije v EU v letu 2004
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 javnosti o članstvu Slovenije v
Evropski uniji in pri počastitvi vstopa v EU.
Predmet tega razpisa je sofinanciranje
tistih informativno-komunikacijskih in izobraževalnih dejavnosti nevladnih organizacij v
Sloveniji, ki bodo prispevale k boljši informiranosti, večjemu poznavanju in razumevanju članstva v EU in dejavnosti, ki bodo
počastile vstop Slovenije v EU.
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) konkretne vidike vstopa v EU,
b) reforma EU in njenih politik, evropska
ustava,
c) članstvo z vidika kmetijstva in živilsko-predelovalne industrije,
d) možnosti sodelovanja v programih EU,
e) možnosti črpanja sredstev iz strukturnih in kohezijskega sklada EU,
f) krepitev kulturne identitete in nacionalne suverenosti.
2.2. Dejavnosti, ki bodo počastile vstop
v EU in se bodo odvijale v mesecu aprilu in
maju ter bodo namenjene kar najširši slovenski javnosti.
2.3. Dejavnosti namenjene mladim (od
10. do 25. leta starosti), kmetom in podeželskemu prebivalstvu, invalidom in pripadnikom narodnih skupnosti.
2.4. Dejavnosti, pri katerih sodeluje in
se mrežno povezuje več NVO.
3. Na razpisu lahko sodelujejo nevladne
organizacije s sedežem v Sloveniji. Pod pojmom nevladne organizacije razumemo organizacije, ki imajo naštete značilnosti:
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– so prostovoljno ustanovljene in formalizirane;
– niso ustanovljene zaradi osebnih koristi ali pridobivanja dobička;
– so neodvisne od vlade, drugih organov oblasti, političnih strank, verskih skupnosti ali gospodarskih organizacij;
– njihovi cilji in vrednote niso v službi
lastnih koristi organizacije, ampak delovanje v javnem življenju v dobrobit posameznih skupin ali družbe kot celote;
– se ne ukvarjajo z uresničevanjem gospodarskih ali samo stanovskih interesov
svojih članov;
– in so pravno-formalno organizirane kot
društvo, zasebni zavod ali ustanova.
4. Nevladne organizacije lahko na razpis prijavijo projekte, ki bodo potekali v Sloveniji v letu 2004 in bodo končani do 1.
novembra 2004.
5. Urad ima za sofinanciranje projektov
nevladnih organizacij na podlagi tega razpisa v letu 2004 na razpolago približno 20
milijonov SIT, od tega za projekte namenjene počastitvi vstopa približno četrtino teh
sredstev.
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 1,000.000 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, informativno komunikacijski pomen projekta z vidika: obravnavanih vsebin, počastitve vstopa v EU, 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 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 do 20. januarja
2004 do 14. ure. Upoštevane bodo tudi
vse prijave, ki bodo imele na ovojnici poštni
žig z dne 20. januarja 2004.
Vlogo je potrebno poslati v zaprtem ovitku, ki mora biti označen “Ne odpiraj – vloga
– razpis NVO“.
11. Odpiranje vlog bo potekalo 21. januarja 2004 v prostorih Urada in ne bo javno.
12. Organizacije, ki se bodo odzvale na
razpis, bodo o odločitvi Urada obveščene
najkasneje do 17. februarja 2004.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani http://evropa.gov.si, naročite
jo lahko na tel. 01/478-26-40, vsak delavnik med 9. in 14. uro ali na e-naslov: evrofon@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
Ob-107684
Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi; Garancijska shema za Zasavje (v nadaljevanju: RCR) v sodelovanju z
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bankami: Banka Koper d.d., Banka Zasavje, d.d. Trbovlje, bančna skupina NLB, Nova Ljubljanska banka d.d., Probanka d.d.,
objavlja
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije za
dolgoročne kredite za projekte malega
in srednjega gospodarstva
1. Predmet razpisa: predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v okvirni višini 300,000.000 SIT, za
katere bo RCR dodeljeval garancije v višini
50% skupne vrednosti kreditov, kar znaša
okvirno 150,000.000 SIT.
2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Dolgoročni krediti
Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
20,000.000 SIT.
Obrestne mere:
Zaradi velike dinamike spreminjanja
obrestnih mer pri posameznih bankah so
informacije o trenutni višini obrestnih mer in
provizij, ki jih nudijo posamezne banke in
so dogovorjene s pogodbo med RCR in
posamezno banko, na razpolago na sedežu
RCR.
Doba vračanja kredita znaša od najmanj
1 leto do največ 10 let.
Posojila z dobo vračanja daljšo od sedem let se lahko odobrijo le za financiranje
nepremičnin.
Moratorij za vračanje kredita znaša do 6
mesecev pri kreditih z dobo vračanja do
vključno 5 let in do 12 mesecev pri kreditih
z dobo vračanja od 6 do 10 let.
Prosilec mora imeti med viri financiranja
zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev.
Prosilec zavaruje prejeti kredit z garancijo RCR in z različnimi oblikami zavarovanj
v odvisnosti od stopnje rizičnosti.
Črpanje kredita je v celoti namensko, v
skladu s predloženo dokumentacijo in ni
namenjeno financiranju obratnih sredstev.
2.2 Garancije
Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati z
vlogo za kredit.
Garancija ne more presegati 50% kredita, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1.
tega razpisa.
Prosilec zavaruje prejeto garancijo RCR
z različnimi oblikami zavarovanja v odvisnosti od stopnje rizičnosti projekta.
Celoten postopek obveznosti zavarovanja do banke in RCR izvede banka.
3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup opreme-osnovnih sredstev,
– nakup, gradnja ali prenova poslovnih
prostorov,
– nakup, ureditev in opremljanje zemljišča in pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški nematerialnih investicij (nakup
patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).
Posojila niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni
podjetniki, druge fizične osebe oziroma zasebniki, ki opravljajo dejavnost in so vpisa-

ne v ustrezen register in gospodarske
družbe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so člani Garancijske sheme za Zasavje pri Regionalnem centru za razvoj, d.o.o.,
Zagorje, torej:
– so podpisali vlogo za včlanitev ter
plačali pristopnino,
– ustrezajo merilom za male ali srednje velike gospodarske družbe po 51. in
72. členu Zakona o gospodarskih družbah,
– imajo sedež dejavnosti na območju
občin Litija, Hrastnik, Trbovlje, Radeče, Zagorje ob Savi in Šmartno.
V skladu s ‘’Pravili delovanja GSZ’’ in
‘’Pravicami ter obveznostmi članov GSZ’’
članstvo v shemi ne predstavlja avtomatične
obveznosti RCR pri odobritvi garancije.
Do pridobitve garancije oziroma kredita
niso upravičena:
– podjetja s področja kmetijstva, ribištva
in jeklarstva,
– podjetja v težavah (glede na določbe
Zakona o finančnem poslovanju).
Če podjetje deluje v sektorju transporta,
premogovništva, ladjedelništva, motornih
vozil in sintetičnih vlaken, je potrebna individualna priglasitev državne pomoči.
5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredita in garancije
Pri obravnavanju vlog bo upoštevano
predvsem:
– ocena bonitete preteklega poslovanja
in kreditne sposobnosti upravičenca,
– načelo donosnosti projekta in ocena
možnosti realizacije projekta.
Prednost pri dodelitvi kredita in garancije bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri
financiranja projekta bo višja,
– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani,
– usmerjeni na nove in/ali tuje trge,
– ekološko naravnani,
– ustvarjali nova delovna mesta,
– inovativni in konkurenčni,
– predstavljali investicijo v dejavnost,
za razvoj katere je izrecno izražen lokalni
interes.
6. Stroški, povezani s kreditom oziroma
garancijo: RCR za izdano garancijo in obdelavo vloge ne zaračunava nobenih stroškov.
Banka zaračuna za vodenje kredita nadomestilo oziroma provizijo, ki je objavljena
na sedežu RCR.
Ostali stroški povezani s kreditom oziroma garancijo so eventualni stroški zavarovanja v primeru zastave premičnin oziroma
nepremičnin.
7. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije
Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz Obrazca: Vloga za dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko prosilci dobijo na naslednjih mestih:
– Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, Cesta zmage 35b,
– Center za razvoj Litija, Kidričeva 1,
Litija,
– Center za razvoj podjetništva, Gabrsko 12, Trbovlje,
– Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5,
Hrastnik.
Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se lahko oddajo na vseh zgoraj
naštetih mestih.
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Obravnavale se bodo le vloge oddane
na izvirnih obrazcih.
8. Rok za prijavo: popravek razpisa velja
od objave dalje. Rok za prijavo je odprt od
dneva objave razpisa do objave spremembe oziroma novega razpisa.
9. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije,
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih
pogojev iz 4. točke tega razpisa).
10. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RCR in banke najmanj enkrat mesečno. Vloge oddane do
10. v mesecu in ustrezno dopolnjene v
roku petih dni, bodo praviloma obravnavane in rešene do 10. v naslednjem mesecu.
Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma po zaprtju razpisa, bodo ob
soglasju prosilca obravnavane v sklopu naslednjega razpisa.
RCR bo pisno seznanil prosilca z odločitvijo pristojnih organov najkasneje v sedmih
dneh po sprejemu odločitve.
11. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na sedežu RCR (tel. 03/566-05-04 in
03/566-05-05) oziroma na vseh mestih,
naštetih v točki 7. tega razpisa.
Regionalni center za razvoj, d.o.o.,
Zagorje ob Savi
Garancijska shema za Zasavje
Ob-107722
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju posojil, nepovratnih sredstev in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja majhnih in
srednje velikih podjetij v Občini Brežice
(Uradni list RS, št. 113/03 in 126/03) in
16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 49/99) objavljata Občina Brežice in Razvojni center Brežice
javni razpis
za dodelitev sredstev za razvoj iz
občinskega proračuna za
pospeševanje razvoja majhnih in
srednje velikih podjetij v Občini Brežice
1. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je:
A) Subvencioniranje obrestne mere (v
nadaljevanju namen A) za namenske kredite najete pri poslovnih bankah za spodbujanje začetnih investicij.
B) Sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest povezanih z investicijo (v
nadaljevanju namen B).
C) Sofinanciranje stroškov novih zaposlitev (v nadaljevanju namen C).
Skupna višina razpoložljivih sredstev je
13,000.000 SIT (postavka 4770-krediti in
subvencije podjetjem in zasebnikom).
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
Namen A: subvencioniranje obrestne
mere se dodeli za kredite začetnih investicij
najete pri poslovnih bankah (upoštevajo se
tudi finančni leasingi).
Upravičeni stroški so: stroški začetnih
investicij: materialne investicije (kot so stroški nakupa opreme, zemljišč, zgradb) in
nematerialne investicije (stroški nakupa patentov, licenc).
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Začetne investicije: investicije v osnovna
sredstva za ustanovitev novega ali razširitev
obstoječega obrata, spremembe proizvodnega procesa ali proizvoda v obstoječem
obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) in investicije v
osnovna sredstva kot nakup podjetja, ki je
prenehalo delovati ali bi drugače prenehalo
delovati.
Subvencioniranje obrestne mere se odobri prosilcem za najete kredite za začetne
investicije s katerimi:
– zagotavljajo nova delovna mesta,
– vlagajo na demografsko ogroženih območjih občine,
– vlagajo v razvoj obrtnih in osebnih storitev.
– vlaganje podjetja glede na njegovo velikost (podlaga 3. točka razpisa).
Namen B: sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest (sistemiziranega
delovnega mesta): stroški bruto plač za novo odprta delovna mesta povezana z investicijo za obdobje največ dveh let. Izpolnitev kriterija novih zaposlitev se ugotavlja na
osnovi dodatnih zaposlitev v primerjavi s
povprečjem preteklih 12 mesecev. Pri tem
morajo biti upoštevani naslednji pogoji:
– delovno mesto mora biti povezano z
izvajanjem projekta začetnih investicij,
– investicijski projekt mora voditi k neto
povečanju števila zaposlenih v obratu v primerjavi z povprečjem preteklih dvanajstih
mesecev,
– nova delovna mesta (sistemizirana
delovna mesta) morajo biti ohranjena vsaj
5 let.
Namen C: sofinanciranje stroškov novih zaposlitev za zaposlovanje ljudi, ki še
niso bili zaposleni, so ostali brez zaposlitve ali so v postopku izgubljanja dosedanje
zaposlitve.
Upravičeni stroški za nove zaposlitve so
stroški bruto plač za obdobje največ dveh
let. Izpolnitev kriterija novih zaposlitev se
ugotavlja na osnovi dodatnih zaposlitev v
primerjavi s povprečjem preteklih 12 mesecev. Nove zaposlitve morajo biti ohranjene
vsaj 2 leti po prejeti pomoči in prejemnik
pomoči mora prispevati najmanj 25% sredstev iz lastnih virov, ki ne smejo vsebovati
pomoči.
Upravičeni stroški začetnih investicij in
upravičeni stroški novih delovnih mest se
lahko združujejo vendar ne smejo preseči
višine pomoči (55% upravičenih stroškov
posameznega projekta investicije).
Intenzivnost pomoči:
Zgornja meja intenzivnosti pomoči je
55% upravičenih stroškov posameznega
projekta investicije. Kolikor se majhno ali
srednje veliko podjetje nahaja v regiji, upravičeni do regionalne pomoči, je dovoljena
zgornja meja intenzivnosti pomoči po regionalni karti (40%), ki se zviša za 15 odstotnih
točk (8. člen Pravilnika o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v občini Brežice) in
tako znese zgornja meja intenzivnosti pomoči 55%.
Investicija se mora v regiji ohraniti 5 let
in prejemnik pomoči prispevati najmanj 25%
lastnih sredstev za investicijo. Pri dodelitvi
pomoči se ne sme preseči zgornja meja

intenzivnosti ne glede na to, iz katerih virov
(sredstva občinskega proračuna, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
Vlagatelji niso upravičeni do sredstev za
razvoj iz namena B in C tega razpisa, če so
prejeli pomoč za isto delovno mesto s strani Zavoda RS za zaposlovanje ali iz drugih
virov.
3. Upravičenci in upravičeni stroški
Do sredstev za razvoj so upravičena majhna in srednje velika podjetja s sedežem v
Občini Brežice ali krajem investicije v Občini Brežice.
Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za
majhna in srednje velika podjetja iz 3. člena
Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih
ministrstev za upravljanje posameznih shem
državnih pomoči (Uradni list RS, št. 38/03)
ter iz 6. člena Pravilnika dodeljevanju posojil, nepovratnih sredstev in subvencioniranju
obresti iz sredstev občinskega proračuna
za pospeševanje razvoja majhnih in srednje
velikih podjetij v Občini Brežice (Uradni list
RS, št. 113/03), po kateri so majhna podjetja tista, ki imajo manj kot 50 zaposlenih
in imajo letni promet manjši od 7 mio EUR
ali bilančno vsoto, ki je manjša od 5 mio
EUR ter so neodvisno podjetje. Srednje veliko podjetje ima manj kot 250 zaposlenih,
ima letni promet, ki je manjši od 40 mio
EUR ali bilančno vsoto, ki je manjša od 27
mio EUR, je neodvisno podjetje.
Do sredstev za razvoj niso upravičena
majhna in srednja podjetja, ki so v skladu z
Zakonom o finančnem poslovanju podjetij
(Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00,
50/02 in 93/02) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali kapitalsko neustrezna, kar
pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj
s prenesenimi izgubami dosegla polovico
osnovnega kapitala družbe.
4. Višina sredstev:
Za namen A: subvencionira se največ 4
odstotne točke realne obrestne mere (oziroma manj če ima prosilec najet kredit z
nižjo obrestno mero) posojilodajalca za plačane obresti v letu 2003. Višina subvencije
se določi na podlagi amortizacijskega načrta in bo odvisna od rezultatov ocenjevanja
na osnovi meril.
Za namen B: sofinanciranje stroškov novih delovnih mest povezanih z investicijo –
največ 50% bruto plače za novo odprta delovna mesta povezana z investicijo v letu
2003.
Za namen C: sofinanciranje stroškov novih zaposlitev – največ 50% bruto plače novo zaposlenega (tudi samozaposlitev) v letu
2003.
Posamezni upravičenec lahko za namene A, B in C, ki se lahko združujejo, pridobi
največ 10% razpoložljivih sredstev ali več v
primeru, da ni zadostnega števila upravičenih prijav.
5. Merila za izbor
Za namen A: popolne vloge se bodo
ocenile v skladu z naslednjimi merili (priloga A razpisne dokumentacije):
1. zagotavljanje novih delovnih mest;
2. vlaganje na demografsko ogroženih
območjih občine;
3. vlaganje v razvoj obrtnih in osebnih
storitev;
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4. velikost podjetja.
Za namene B in C: popolne vloge se
bodo ocenile v skladu z naslednjimi merili
(priloga B razpisne dokumentacije):
1. število novih zaposlitev;
2. strokovna izobrazba.
6. Vsebina vloge
Prijava na razpis mora vsebovati:
Za namen A – subvencioniranje obrestne mere:
1. kratko predstavitev prosilca izpolnjena v celoti (obrazec SUBV/1);
2. dokazilo o registraciji samostojnega
podjetnika oziroma družbe; za obrtne dejavnosti tudi obrtno dovoljene (lahko kopija,ki jo overi RCB glede na vpogled originala);
3. originalno pogodbo v vpogled o odobrenem namenskem kreditu in fotokopijo
le-te (fotokopijo overi RCB) ter amortizacijski načrt (overjen s strani RCB);
4. potrdilo o plačanih zapadlih davkih in
prispevkih (za fizične osebe potrdilo davčne službe), za pravne osebe dokazilo o
boniteti-BON 1;
5. izpis zavarovanih oseb za leti 2002 in
2003 s strani ZZZRS;
6. potrdilo banke o že plačanih realnih
obresti v letu 2003;
7. izjava o resničnosti podatkov (obrazec SUBV/2);
8. izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (obrazec SUBV/3);
9. izjava vlagatelja o investiciji (obrazec
SUBV/4).
Za namen B – sofinanciranje stroškov
odpiranja novih delovnih mest povezani z
investicijo:
1. kratko predstavitev prosilca izpolnjena v celoti (obrazec SUBV/1);
2. dokumentacija povezana z začetno
investiciji, ki dokazuje izvajanje začetne
investicije (investicijski elaborat, poslovni
načrt, kupoprodajna pogodba, lokacijsko
ali gradbeno dovoljenje, kopije računov
itd.);
3. dokazilo o registraciji samostojnega
podjetnika oziroma družbe; za obrtne dejavnosti tudi obrtno dovoljene (lahko kopija,ki jo overi RCB glede na vpogled originala);
4. potrdilo o plačanih zapadlih davkih in
prispevkih (za fizične osebe potrdilo davčne službe), za pravne osebe dokazilo o
boniteti-BON 1;
5. izpis zavarovanih oseb za leti 2002 in
2003 s strani ZZZRS;
6. pogodba o zaposlitvi za osebo, ki je
zasedla novo delovno mesto v letu 2003
(lahko kopija, ki jo overi RCB glede na vpogled originala);
7. dokazila o realizaciji novih zaposlitev
(kopija M1/M2 obrazec);
8. izjava o značilnosti začetne investicije
(Obrazec SUBV/1A);
9. izjava o resničnosti podatkov (obrazec SUBV/2);
10. izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (obrazec SUBV/3);
11. izjava vlagatelja o investiciji (obrazec
SUBV/4);
12. izjava vlagatelja o povezanosti delovnega mesta z investicijo (obrazec SUBV/5).
Za namen C – stroški odpiranja nove
zaposlitve:
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1. kratko predstavitev prosilca izpolnjena v točki A in B (SUBV/1);
2. dokazilo o registraciji samostojnega
podjetnika oziroma družbe; za obrtne dejavnosti tudi obrtno dovoljene (lahko kopija,ki jo overi RCB glede na vpogled originala);
3. potrdilo o plačanih zapadlih davkih in
prispevkih (za fizične osebe potrdilo davčne službe), za pravne osebe dokazilo o
boniteti-BON 1;
4. izpis zavarovanih oseb za leti 2002 in
2003 s strani ZZZRS;
5. pogodba o zaposlitvi za osebo, ki je
zasedla novo delovno mesto (lahko kopija,
ki jo overi RCB glede na vpogled originala),
za primer zaposlovanja oseb, ki so ostali
brez zaposlitve pa še pogodbo sklenjeno s
prejšnjim delodajalcem (lahko kopija, ki jo
overi RCB glede na vpogled originala);
6. kopija delavske knjižice (stran 2 –
osebni podatki in stran 6,7 – podatki o delovnem razmerju);
7. dokazila o realizaciji novih zaposlitev
ali samozaposlitev (kopija M1/M2 obrazec);
8. v primeru samozaposlitve še kopija
obračuna prispevkov za socialno varnost za
zasebnike (upošteva se zadnji mesec pred
oddajo vloge);
9. izjava o resničnosti podatkov (obrazec SUBV/2);
10. izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (obrazec SUBV/3).
7. Rok in način prijave: rok za prijavo je
30 dni od datuma objave javnega razpisa.
Prvo odpiranje vlog bo 20. 1. 2004, nadaljnja odpiranja pa zadnji dan v mesecu
do porabe sredstev. Upoštevale se bodo
pravočasno prispele vloge, in sicer za prvo odpiranje 30 dni od datuma objave razpisa, za vsa nadaljnja odpiranja se upošteva vloga prejeta na dan pred datumom odpiranja vlog.
Vloge je potrebno poslati na naslednji
naslov: Razvojni center Brežice, Trg izgnancev 2, 8250 Brežice. Vloge morajo biti v
zaprti kuverti in označene z napisom “Ne
odpiraj – prijava na javni razpis za dodelitev
sredstev za razvoj“ s posebej označenim
“prijava na namen A, B ali C“, ter na zadnji
strani kuverte ime in naslov prosilca. Vsako
vlogo za posamezni namen je potrebno oddati ločeno.
V primeru, da se odda več vlog za isti
namen mora prijavitelj podati ločene vloge
za vsak projekt posebej, za katerega naproša sredstva iz javnega razpisa.
8. Izid javnega razpisa: sklep o dodelitvi
sredstev za razvoj se posreduje prosilcem
najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog.
Sklep o odobritvi sredstev je dokončen. Po
odobritvi sredstev sklene vsak posameznik
pogodbo z Občino Brežice oziroma pristojnim javnim zavodom, v kateri bodo določene vse medsebojne pravice in obveznosti
pogodbenih strank. Namensko uporabo
sredstev iz posojilne pogodbe preverja Občina Brežice oziroma pristojni javni zavod.
9. Informacije: vse potrebne informacije
v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo lahko dobite na Razvojnem centru Brežice, tel. 07/499-06-80 ali po e-pošti: info@rc-brezice.si. Kontaktna oseba je
Nataša Šerbec.
Razvojni center Brežice

Ob-107766
Na podlagi 7. člena Akta o ustanovitvi
javne ustanove “Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad“ (Uradni list RS, št. 63/01,
78/01 in 59/03) Ad futura razpisuje
razpis
za sofinanciranje življenjskih stroškov
raziskovalcev iz tujine v času njihovega
znanstvenega sodelovanja v Republiki
Sloveniji v skupni vrednosti
48,000.000 SIT
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje življenjskih stroškov raziskovalcem iz tujine:
– tujim državljanom,
– Slovencem, ki že vsaj 3 leta delujejo v
tujini, in sicer na področju razvojno-raziskovalne dejavnosti,
za 3- do 12-mesečno znanstveno sodelovanje v Republiki Sloveniji.
Razpis bo odprt naslednji dan po tej objavi do 30. junija 2004 oziroma do porabe
sredstev.
Prejemnikom finančnih sredstev bo Ad
futura sofinancirala življenjske stroške v višini 150.000 SIT na mesec.
2. Pogoji razpisa
Na razpis se lahko prijavijo raziskovalne
organizacije, ki:
– so vpisane v register raziskovalnih organizacij na Ministrstvu za šolstvo, znanost
in šport;
– bodo prijavile sodelovanje raziskovalcev iz tujine na aplikativnih projektih, ki so
že financirani ali sofinancirani s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Ministrstva za gospodarstvo oziroma 5. in 6.
okvirnega programa EU.
Prednost bodo imeli aplikativni projekti,
ki so strateško pomembni za Slovenijo.
Do denarnih pomoči niso upravičene organizacije, ki želijo tuje mlajše raziskovalce
vključiti v raziskovalno delo z namenom njihovega izobraževanja in usposabljanja za
pridobitev naziva “magister“ ali “doktor znanosti“.
Pogoj, ki ga mora izpolnjevati kandidat
je dosežen naziv doktor znanosti oziroma
da gre za osebe, ki so na svojem strokovnem področju dosegle izjemne uspehe.
3. Merila za ocenjevanje prijav
Merili za dodelitev sofinanciranja sta:
– znanstvena uspešnost vodje projekta,
– znanstvena uspešnost oziroma znanje
in izkušnje tujega raziskovalca.
Tuj raziskovalec mora posredovati novo
znanje, metodologijo oziroma tehnike raziskovalnega dela in s tem prispevati k uspešnejši
realizaciji ciljev, zastavljenih v projektu.
4. Prijava in zahtevani dokumenti
Prijava na razpis mora vsebovati v celoti
izpolnjeno in podpisano prijavnico ter:
– fotokopijo veljavnega potnega lista tujega raziskovalca (stran z osebnimi podatki
in stran z dovoljenjem za bivanje za čas
znanstvenega sodelovanje, če to dovoljenje
že ima),
– potrdilo o stalnem oziroma začasnem
bivališču ali potrdilo delodajalca, iz katerega je razvidno, da slovenski raziskovalec že
več kot 3 leta deluje v tujini.
5. Obravnavanje vlog
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Prispele vloge bodo obravnavane sproti,
v postopku podeljevanja sredstev pa sodelujejo razpisna komisija in evalvatorji. O izidu razpisa in izbiri kandidatov se izda odločba. Odločbe so izvršljive, ko postanejo dokončne po izteku pritožbenega roka, ki je
15 dni. Po tem roku bodo prijavitelji prejeli v
podpis pogodbe o sofinanciranju, po tem
pa jim bo fundacija Ad futura nakazala odobreni znesek finančnih sredstev za raziskovalce na njihov poslovni račun.
Prijavitelj mora po končanem sodelovanju z raziskovalcem, za katerega je prejel
sofinanciranje, predložiti potrdilo o opravljenih obveznostih tega raziskovalca.
6. Rok in način oddaje prijav
Prijavitelji pošljejo prijavnico skupaj z zahtevanimi dokumenti na naslov Ad futura,
Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s pripisom:
za 6. razpis). Rok za zbiranje prijav prične
teči naslednji dan po objavi tega razpisa in
traja najkasneje do vključno 30. junija oziroma do porabe sredstev.Dokumentacija je
oddana do roka, če je:
– poslana z navadno pošto tako, da je
bila dostavljena Ad futuri najkasneje zadnji
dan roka,
– poslana s priporočeno pošto najkasneje zadnji dan roka, pri čemer se upošteva
datum na poštnem žigu,
– vročena uradni osebi na sedežu Ad
future najkasneje zadnji dan roka v času
uradnih ur.
7. Dostopnost razpisne dokumentacije
Prijavnica je na voljo na spletni strani
oziroma na sedežu Ad future v času uradnih
ur od ponedeljka do petka od 12. do 15.
ure. Dodatne informacije so na voljo v času
uradnih ur osebno ali po telefonu, ter po
elektronski pošti.
Ad futura, javni sklad
Ob-107732
Na podlagi Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem
prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št.
61/00, v nadaljevanju: ZPZRTH), Programa kadrovskega prestrukturiranja RTH za
obdobje 2002-2004 in prvih dopolnitev tega dokumenta za leto 2003 in 2004 ter
Gospodarsko finančnega načrta družbe
RTH d.o.o. Trbovlje za leto 2004, objavlja
RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.
javni razpis
za dodelitev nepovratnih sredstev iz
naslova prezaposlovanja in
samozaposlovanja presežnih delavcev
družbe RTH d.o.o., Trbovlje
I. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje –
Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje.
II. Predmet razpisa: predmet razpisa
predstavlja dodeljevanje državnih pomoči v
obliki premij, kot finančne stimulacije za
spodbujanje zaposlovanja presežnih delavcev naročnika pri delodajalcih na območju
občin Hrastnik, Trbovlje, Laško, Litija, Šmartno pri Litiji, Radeče in Zagorje ob Savi.
S posameznim izbranim prijaviteljem bo
družba RTH d.o.o. sklenila pogodbo o prezaposlitvi oziroma samozaposlitvi, v kateri
se določijo: višina premije (5,5 mio SIT na
delavca), obveznosti prejemnika sredstev
(sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedolo-
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čen čas, ohranitev zaposlenosti prezaposlenega delavca vsaj pet let in ohranitev
enakega števila zaposlenih za nedoločen
čas še najmanj pet let po izvršeni prezaposlitvi oziroma ohraniti status samostojnega
podjetnika še najmanj dve leti po izvedeni
samozaposlitvi), roki za predložitev dokazil
o izpolnjevanju obveznosti, instrumenti zavarovanja, s katerimi prejemnik sredstev
jamči izpolnitev obveznosti, rok in pogoji za
izplačilo premije).
III. Osnovni pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo:
1. gospodarske družbe (samostojni podjetniki, zadruge) iz zasavske regije, ki imajo potrebo po delavcih, katerih kvalifikacijska struktura ustreza razpoložljivim presežnim delavcem RTH, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah, kot gospodarska družba ali
samostojni podjetnik,
b) so kapitalsko ustrezni po Zakonu o
finančnem poslovanju podjetij,
c) nad njimi ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije,
d) dve leti pred prijavo na razpis niso
odpustili nobenega zaposlenega kot trajno
presežnega delavca,
e) za isti namen niso prejeli sredstev iz
drugih javnih virov,
f) imajo do naročnika poravnane vse zapadle obveznosti;
2. delavci družbe RTH d.o.o. Trbovlje,
ki se želijo samozaposliti kot samostojni podjetniki, ob pogoju, da imajo dejavnost, s
katero se nameravajo ukvarjati, priglašeno
pri davčnem uradu.
Prijavitelj mora v vlogi predložiti vse dokumente, navedene v razpisni dokumentaciji.
Popolne vloge bodo obravnavane na način, opredeljen v razpisni dokumentaciji. Pri
samem dodeljevanju premij bodo imeli prednost prijavitelji za samozaposlitev (t.j. presežni delavci naročnika). Ostala sredstva pa
bodo dodeljena tistim prijaviteljem, ki jih bodo presežni delavci naročnika kot kandidati
za zasedbo ponujenih delovnih mest izbrali
po lastni presoji na podlagi naslednjih dejavnikov: lokacija delovišča (prednost imajo
ponudniki z območja občine Trbovlje in Hrastnik), boniteta preteklega poslovanja (prednost imajo ponudniki, ki uspešno poslujejo že več let), višina ponujene plače ter ugodnejši delovni pogoji.
IV. Orientacijska vrednost sredstev: sredstva razpisa, ki bodo na razpolago za leto
2004, znašajo 269,500.000 SIT.
V. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti sredstva porabljena: sredstva morajo biti porabljena v tekočem letu, t.j. v letu 2004.
VI. Način oddaje vloge
Prijavitelji lahko popolno vlogo v skladu s
prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije
pošljejo priporočeno na naslov RTH, Rudnik
Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, ali osebno oddajo v tajništvu
družbe RTH d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije
12, v zaprti ovojnici z navedbo “Ne odpiraj –
razpis – dodelitev premij“ in s polnim naslovom pošiljatelja na hrbtni strani.
Vloge, ki ne bodo pravilno označene,
bodo vrnjene pošiljatelju. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge pa bodo pozvani, da le-te v roku osmih dni dopolnijo.

VII. Rok za oddajo vloge in datum odpiranja vlog
Potencialne prijavitelje naročnik poziva,
da oddajo svojo vlogo do 16. 1. 2004 do
9. ure. Prvo odpiranje vlog bo izvedeno isti
dan ob 10. uri. Odpiranje vlog ni javno.
Vloge, ki bodo prispele na naročnikov
naslov po prvem odpiranju, bo strokovna
komisija obravnavala enkrat mesečno vse
do porabe razpisanih sredstev.
VIII. Obveščanje o izboru
Izbrani prijavitelji bodo takoj po opravljenih formalnostih na svoj naslov prejeli
sklep o dodelitvi premije in poziv k podpisu pogodbe o prezaposlitvi oziroma samozaposlitvi.
Neizbrani prijavitelji bodo o rezultatih razpisa pisno obveščeni v roku 30 dni po razdelitvi vseh razpisanih sredstev.
Morebitne pritožbe (z obvezno navedbo
razlogov) bodo lahko neizbrani prijavitelji oddali na sedež naročnika (RTH, Trg revolucije 12, Trbovlje) v osmih dneh od prejetja
obvestila o rezultatih razpisa. Naročnik je
dolžan obravnavati vsako pritožbo ter o rezultatih presoje glede utemeljenosti le-te pisno obvestiti pritožnika najkasneje v mesecu dni od prejema njegovega ugovora.
IX. Razpisna dokumentacija: v času trajanja razpisa, to je do porabe sredstev, bo
razpisna dokumentacija dostopna na internetu (www.rth.si) in na sedežu družbe RTH,
Trg revolucije 12, Trbovlje, pri Ireni Cestnik
(tel. 03/56-26-144, int. 474, e-mail: irena.cestnik@rth.si), kjer bodo na razpolago
tudi vsa dodatna pojasnila in informacije.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Št. 25/03
Ob-107680
Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) ter na podlagi 5., 6. in
7. člena Pravilnika o sofinanciranju športa v
Mestni občini Velenje (Uradni vestnik št.
1/03) objavlja Mestna občina Velenje
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v
Mestni občini Velenje v letu 2004
I. Predmet razpisa
MO Velenje z Odlokom o proračunu MO
Velenje za leto 2004 in z Letnim programom športa MO Velenje za leto 2004 zagotavlja namenska sredstva za izvajanje
športnih programov v MO Velenje. Namenska sredstva se delijo po vsebinah Nacionalnega programa športa, kot sledi:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok,
– športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:
– športna vzgoja otrok s posebnimi
potrebami,
– interesna športna vzgoja mladine,
– športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport:
– športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami,
– interesna športna dejavnost študentov.
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2. Športna rekreacija.
3. Kakovostni in vrhunski šport.
4. Šport invalidov.
5. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu.
6. Znanstvenoraziskovalna dejavnost.
7. Založniška dejavnost.
8. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve.
9. Informacijski sistem na področju
športa.
10. Obnova objektov – investicijsko vzdrževanje in nakup opreme.
11. Delovanje društev in športnih zvez
na ravni lokalne skupnosti.
II. Pogoji sofinanciranja
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne
dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Velenje ali so
registrirani izključno na regijskem nivoju in
vključujejo tudi občane Občine Velenje,
– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih
športnih aktivnosti,
– imajo organizirano redno dejavnost in
vadbo,
– so registrirani najmanj eno leto v ŠZ
Velenje.
Kot kandidati za sofinanciranje športnih
programov iz občinskega proračuna lahko,
ob izpolnjevanju zgornjih pogojev, nastopajo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju
MO Velenje,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi za področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju
nacionalnega programa.
Izvajalci športnih programov, ki zgornje
pogoje izpolnjujejo, vendar se na ta razpis
ne prijavijo ali pa se ne prijavijo skladno z
razpisno dokumentacijo, v letu 2004 ne bodo upravičeni do namenskih sredstev proračuna občine Velenje.
Posamezni izvajalci športnih programov
lahko s svojimi programi za proračunska
sredstva lokalne skupnosti, po posameznih
vsebinah, navedenih v točki I., kandidirajo
na razpisu le enkrat. Športne zveze lahko
za sredstva za športne programe kandidirajo le z lastnimi športnimi programi.
III. Rok in način prijave
Kandidati na razpisu svojo prijavo podajo na priloženih izpolnjenih obrazcih, z vsemi zahtevanimi prilogami. Obrazci bodo na
voljo tudi na spletni strani http//:www.velenje.si.
Prijavo lahko pošljejo v dveh izvodih s
priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
vložišče, 3320 Velenje.
Prijava mora biti podana v zapečateni
kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti
razviden pripis “Javni razpis – Šport 2004”Ne odpiraj!, na hrbtni strani pa naslov kandidata na razpisu.
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Prijave morajo biti predložene v dveh izvodih vložišču MO Velenje najkasneje do
20. 1. 2004 do 14. ure. Po tem datumu
prejetih prijav komisija ne bo upoštevala v
postopku točkovanja in razdelitve sredstev.
IV. Vsebina prijave
Kandidat za sredstva tega razpisa se prijavi na razpis z izpolnjenimi obrazci razpisne
dokumentacije in zahtevanimi prilogami.
Vsaka prijava mora vsebovati najmanj
Obrazec 1 razpisne dokumentacije, z vsemi zahtevanimi prilogami.
Obrazci naj bodo izpolnjeni čitljivo in pregledno. Kandidat izpolni glede na vsebino
programa ustrezen obrazec za vsak posamezen program in za vsako posamezno skupino.
Podatkov, ki ne bodo dokazani s prilogami, se pri točkovanju ne bo upoštevalo.
V. Informiranje kandidatov
Vse dodatno potrebne informacije lahko
kandidati pridobijo v rednem delovnem času na naslednjih naslovih: Mestna občina
Velenje, Urad za negospodarske javne službe, tel. 03/896-16-77; Športna zveza Velenje,
Šaleška
3,
Velenje,
tel.
03/897-54-10.
Z izbranimi izvajalci letnega programa
športa, ki so predložili vse zahtevane podatke, bodo podpisane pogodbe.
Mestna občina Velenje
Urad za negospodarske javne
službe
Št. 403-07-001/03-009
Ob-107758
Na podlagi 55. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95, 27/96,
31/98, Uradno glasilo Občine Vodice št.
7/98 in odločba Ustavnega sodišča RS, št.
U-I-250/98), 36. člena Zakona o javnih gospodarskih službah (Uradni list RS, št.
32/93), 12. člena Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 1/97, 6/98, 5/99
in 6/02), 1. člena Odloka o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim in drugimi energetskimi plini v omrežju
v Občini Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 6/03 in 9/03) ter 2. in 6. člena
Pravilnika o postopku javnega razpisa za
oddajo koncesije in načinu izbire koncesionarja (Uradno glasilo Občine Vodice, št.
6/03) Občinska uprava občine Vodice
objavlja
ponovni javni razpis
za oddajo koncesije za opravljanje
izbirne gospodarske javne službe
oskrbe z zemeljskim in drugimi
energetskimi plini v omrežju v Občini
Vodice
1. Naročnik – koncedent: Občina Vodice.
2. Naslov naročnika: Občina Vodice,
Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, tel.
01/833-26-10, faks 01/833-26-30.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: oddaja koncesije za opravljanje izbirne gospodarske javne službe
oskrbe z zemeljskim in drugimi energetskimi plini v omrežju.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.

5. Kraj izvedbe: celotno območje Občine Vodice.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega pričetka in dokončanja ali čas izvedbe: koncesija se podeljuje za obdobje do 30 let, predvidoma
od 1. 4. 2004 dalje.
8. (a) Naslov službe ali osebe od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice; kontaktna oseba:
Miran Sirc.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur
Občine Vodice (ponedeljek in petek od
10.30 do 12. ure; sreda od 10.30 do 12.
ure in od 14. do 17. ure).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo v višini 20.000 SIT ponudniki poravnajo z nakazilom na transakcijski račun
01338-0100000609, Občina Vodice, namen nakazila: razpisna dokumentacija –
koncesija plin – ponovni razpis, sklic na št.
00-100.
9. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo ne glede na vrsto prenosa
predložene najkasneje do 9. 2. 2004 do
14. ure.
(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1,
1217 Vodice.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudbe: 9. 2. 2004 ob 15. uri v sejni sobi Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost kandidature.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih naročilih 47. člen): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: definirani bodo v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: navedeni bodo v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do
10. 6. 2004, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je do 10. 3. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudbe: razvidna iz razpisne dokumentacije.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: gre za ponovljen razpis. Na prvi razpis
ni prispela nobena ponudba. V skladu s
4. členom Pravilnika o postopku javnega razpisa za oddajo koncesije in načinu izbire koncesionarja (Uradno glasilo Občine Vodice,
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št. 6/03), je ponovni javni razpis uspešen
tudi, če se nanj prijavi samo en ponudnik in
le-ta predloži ustrezno popolno ponudbo.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: gre za ponovljen razpis, saj je bil prvi razpis za oddajo koncesije za opravljanje izbirne gospodarske
javne službe oskrbe z zemeljskim in drugimi energetskimi plini v omrežju v Občini
Vodice, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 96 z dne 3. 10. 2003, št. objave
403-07-001/03-002, Ob-102557.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 12. 2003.
Občina Vodice
Ob-107810
Razpis
za oddajo ponudb za izvedbo gradnje
po odprtem postopku
1. Naročnik: Poteza Naložbe d.o.o.
2. Naslov naročnika: Dunajska c. 22,
1000 Ljubljana, matična številka: 1468286,
tel. 01/47-34-201, GSM 041/433-334, telefaks 01/30-70-701, e-pošta: info@poteza.si.
3. Predmet razpisa:
(a) Opis in obseg del: predmet razpisa
je izvedba del za prenovo in ureditev prostorov v kleti, pritličju, mezzaninu in 5. nadstropju obstoječega poslovnega objekta na
naslovu Železna cesta 18, Ljubljana.
(b) Ponudnik lahko predloži ponudbo za
izvedbo vseh razpisanih del ali delno ponudbo za izvedbo posameznega sklopa del.
(c) Ocenjena vrednost del:
Ocenjena vrednost vseh del (brez DDV)
znaša 180,000.000 SIT, od tega:
– gradbena dela 25,000.000 SIT,
– mizarska dela 30,000.000 SIT,
– alu dela in zasteklitve 38,000.000 SIT,
– tlakarska dela 25,000.000 SIT,
– strojne instalacije 22,000.000 SIT,
– elektroinstalacije 40,000.000 SIT.
4. Lokacija razpisanih del: Železna cesta 18, Ljubljana.
5. Rok za začetek in dokončanje del
Predvideni datum za začetek del je
1. februar 2004.
Vsa dela morajo biti končana najkasneje
do 1. junija 2004.
6. Vsebina ponudb: ponudniki ponudbe
pripravijo in oddajo v skladu z razpisno dokumentacijo.
7. Pridobitev razpisne dokumentacije:
(a) Naslov, na katerem je so voljo razpisna dokumentacija ter vse dodatne informacije v zvezi z razpisom: Sirius AP
d.o.o., V Murglah 66, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/429-59-60, telefaks
01/429-59-62, e-mail: sirius-ap@siol.net.
(b) Rok za prevzem razpisne dokumentacije: razpisno dokumentacijo je možno
dvigniti v petih dneh od objave tega razpisa,
t.j. do vključno 24. 12. 2003.
(c) Višina in način plačila stroškov za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo ob predložitvi fotokopije dokazila o vplačilu nevračljivega zneska stroškov razpisne dokumentacije v višini
60.000 SIT na transakcijski račun Sirius AP
d.o.o., V Murglah 66, 1000 Ljubljana, št.
02222-0015523546, z obveznim pripisom
“Za razpisno dokumentacijo“. V primeru, da
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ponudnik dvigne dokumentacijo samo za
posamezno vrsto del, vplača na zgoraj navedeni račun stroške razpisne dokumentacije v višini 20.000 SIT. Navedena zneska
že vsebujeta DDV.
8. (a) Rok za oddajo ponudb: ponudbe
morajo biti oddane najkasneje do 20. 1.
2004 do 12. ure po lokalnem času.
(b) Naslov za oddajo ponudb: Poteza Naložbe d.o.o., Dunajska cesta 22, 1000
Ljubljana, Slovenija.
9. Financiranje in pogoji plačila del: financiranje in pogoji plačila del so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
10. Veljavnost ponudb in predvideni
datum sprejema odločitve o sprejemu
ponudbe
Ponudba mora biti veljavna najmanj 60
dni od dneva oddaje ponudbe.
Odločitev o sprejemu ponudbe bo sprejeta v 10 dneh od dneva odpiranja ponudb.
11. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika: merila za izbor najugodnejšega ponudnika so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Obveznost naročnika, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje ali s katerimkoli drugim ponudnikom,
je izključena.
12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom so na voljo pri: Petar Antunovič, univ.
dipl. inž. str., tel. 01/429-59-60, GSM
041/621-560, Tone Kopčavar, univ. dipl.
inž. gr., tel. 01/429-59-60, GSM
041/635-221.
Poteza Naložbe d.o.o.
Ob-107774
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93 s spremembami in dopolnitvami), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l.
RS, št. 12/03 s spremembami in dopolnitvami) in 33. člena statuta Občine Loška
dolina (Ur. l. RS, št. 49/99 in 22/00) in
programom prodaje stvarnega premoženja
Občine Loška dolina z dne 17. 4. 2003,
objavlja župan Občine Loška dolina
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Predmet prodaje je:
A) stanovanjski in gospodarski objekt z pripadajočim zemljiščem, v naselju Markovec št.
19, 1386 Stari trg pri Ložu, ki stojita na:
1. parc. št. *58 – stavbišče v izmeri
239 m2, k.o. Knežja Njiva,
2. parc. št. *59 – stavbišče v izmeri
588 m2, k.o. Knežja Njiva;
B) stanovanjska hiša z pripadajočim zemljiščem, v naselju Nadlesk št. 10, 1386 Stari trg pri Ložu, ki stoji na:
1. parc. št. *85 – stavbišče v izmeri
123 m2, k.o. Nadlesk,
2. parc. št. 90/5 – njiva v izmeri 207 m2,
k.o. Nadlesk.
2. Skupna izklicna cena za navedene nepremičnine pod točko A znaša 14,528.400
SIT, pod točko B pa 4,400.000 SIT.
Skupna izklicna cena je določena na
podlagi cenitve nepremičnin. Izklicna cena
ne vsebuje nobenih davščin in drugih ostalih stroškov. Kupec plača poleg izklicne cene davek, stroške notarskega prepisa, stro-

ške vknjižbe v zemljiško knjigo ter vse ostale stroške v zvezi z izvedbo prodajne pogodbe, ki niso všteti v kupnino.
3. Posamezna nepremičnina se prodajaja po sklopih A in B. En sklop so vsa
zemljišča zajeta v posamezni alinei 1. točke
tega razpisa.
4. Nepremičnine so naprodaj po načelu
“videno – kupljeno“.
5. Lastnik nepremičnin je Občina Loška
dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386
Stari trg pri Ložu.
6. Pogoji sodelovanja: na razpisu lahko
sodelujejo pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in vse fizične osebe, ki so
državljani Republike Slovenije. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, fizične osebe pa potrdilo o državljanstvu. V ponudbi mora biti navedena ponujena cena, rok plačila, plačilni pogoji.
Ponudniki morajo najpozneje 3 dni pred
zaključenim rokom za oddajo ponudbe položiti varščino v višini 10% od izklicne cene na
transakcijski račun Občine Loška dolina št.
01265-0100002634. S potrdilom o plačilu
varščine se ponudnik izkaže pred začetkom
odpiranja ponudb. Brez potrdila o plačani
varščini, ponudnik ne more sodelovati na javnem razpisu. Predstavniki in pooblaščenci
pravnih oseb se morajo pred začetkom odpiranja ponudb izkazati tudi z overjenim pooblastilom. Varščina bo neuspelim ponudnikom neobrestovano vrnjena najkasneje v
10 dneh po odpiranju ponudb in izdanem
sklepu o izbiri najugodnejšega ponudnika.
7. Rok za zbiranje ponudb je do 30. 1.
2004 do 12. ure na naslov Občina Loška
dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386
Stari trg pri Ložu. Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj –
Ponudba za odkup nepremičnin“.
8. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
2. 2. 2004 ob 12. uri, v mali sejni sobi
Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega
odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.
9. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
nepremičnine je 15 dni po pravnomočnosti
sklepa o izboru najugodnejšega ponudnika.
Če izbrani ponudnik v tem roku ne podpiše
pogodbe, prodajalec zadrži varščino.
10. Kriteriji pri izbiri ponudnikov: ponujena cena 80%, rok plačila kupnine 10% in
plačilni pogoji 10%. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisane pogoje. Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo
upoštevane.
11. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se bo opravil po sklenjeni prodajni
pogodbi po plačilu celotne kupnine in vseh
stroškov.
12. Vse stroške prodaje nepremičnin in
prenosa pravic na kupca, davke, takse in
drugo plača kupec.
13. Razpis ne zavezuje prodajalca, da
bo z najugodnejšim ali katerimkoli ponudnikom sklenil pogodbo za prodajo nepremičnine iz tega razpisa.
14. Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na Občini Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, Stari trg pri Ložu, pri
Gradišar Robertu, tel. 70-50-670.
15. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Loška dolina
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Javne dražbe
Št. 461-01-53/2003
Ob-107881
Na podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03) ter na podlagi Odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o programu prodaje državnega finančnega in
stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004,
ki ga je z odlokom št. 411-01/01-68-9 sprejel Državni zbor Republike Slovenije dne
14. 7. 2003, Servis skupnih služb vlade po
pooblastilu razpisuje
javno dražbo
1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
Vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana,
po pooblastilu, telefaks 01/478-18-05.
2. Predmet javne dražbe
Izjemen objekt na atraktivni lokaciji ob
obali Blejskega jezera – Vila Rog na naslovu Kidričeva cesta 2 na Bledu v izmeri
436,24 m2 s pripadajočo vinsko kletjo v
izmeri 38,60 m2, garažo v izmeri 36,04 m 2,
čolnarno v izmeri 25,38 m2 ter pripadajočim zemljiščem v izmeri 8.560 m2.
Izklicna cena: 650,000.000 SIT.
Nepremičnine se odprodajajo v celoti po
sistemu videno-kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnine in stroške prepisa (stroške notarja, takse ipd.) plača kupec.
3. Javna dražba se bo opravila ustno.
Najnižji znesek zvišanja je 1,000.000
SIT.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora biti sklenjena v roku 15 delovnih dni po
opravljeni javni dražbi. Vzorec pogodbe je
na ogled pri Servisu skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a,
Ljubljana, Klemen Šket, tel. 01/478-18-26.
5. Način in rok plačila: najugodnejši
dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8
dni od podpisa pogodbe na TRR št.
01100-6030254226, sklic na številko 00
372-11-2003. Položena kavcija se šteje v
kupnino.
6. Prehod lastništva: lastništvo preide na
kupca po plačilu celotne kupnine in vseh
stroškov. Posest preide na kupca 31. 5.
2004.
7. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% od izklicne
cene na račun št. 01100-6030254226, sklic
na številko 00 372-11-2003. Po opravljeni
javni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi
ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni brez
obresti.
8. Ogled nepremičnin: ogled je možen
po predhodni najavi pri Sašo Hrovat na tel.
041/627-887 od 5. 1. 2004 do 15. 1.
2004.
9. Udeležba na javni dražbi in njeni
pogoji
Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovre-
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dne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora
priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more
pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokade TRR),
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija, ipd.),
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če je oseba zastopnik.
10. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: 21. 1. 2004 ob 9. uri v sejni sobi na
naslovu: Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Razpisi delovnih
mest
Popravek
Št. 585/2003
Ob-107740
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve objavlja popravek besedila, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 122-124 z
dne 12. 12. 2003, v delu, kjer je določeno
trajanje delovnega razmerja, in sicer tako,
da se glasi:
“Za objavljena delovna mesta bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas,
razen pod točko 4. Svetovalec, za katero
pa bo delovno razmerje sklenjeno za določen čas do 30. 9. 2004 s 3-mesečnim poskusnim delom, s polnim delovnim časom.“.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 124-204/2003
Ob-107574
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), direktor
Veterinarske uprave Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika/ce za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave
v Veterinarski upravi RS v Oddelku za
kadrovske zadeve in informatiko.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– biti morajo univerzitetni diplomirani sociologi – smer kadrovski management;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;

– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/ke 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.
Izbrani/a kandidat/ka bo delo opravljal/a
kot pripravnik/ca za določen čas 10 mesecev v prostorih Veterinarske uprave Republike Slovenije, Parmova 53, Ljubljana.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Veterinarska uprava Republike Slovenije, p.p. 2639, 1001 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni od dneva objave. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dneva
objave. O izbiri bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu/i kandidatu/ki, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z
izbranim/o kandidatom/ko sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom.
Informacije dobite na tel. 01/300-13-23.
Veterinarska uprava
Republike Slovenije
Št. 14/2003
Ob-107587
Svet Osnovne šole Spodnja Idrija, Šolska ulica 9, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidati morajo za imenovanje na
funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno
s 43., 53. in 145. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
– ZOFVI (Ur. l. RS, št. 115/03).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Predvideni začetek dela bo 1. 3. 2004
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah, kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja ter dela šole za
mandatno obdobje pošljite najkasneje v 8
dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
Osnovne šole Spodnja Idrija, Šolska ulica 9,
z oznako “Prijava za razpis ravnatelja“.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Spodnja Idrija
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Ob-107612
Na podlagi prvega odstavka 27. člena,
prvega odstavka 33. člena in sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) župan Občine
Ilirska Bistrica objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto, na katerem se naloge opravljajo na položaju
vodje Oddelka za gospodarsko infrastrukturo.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
opravljajo v nazivu višji svetovalec I v Občinski upravi občine Ilirska Bistrica. Za navedeno delovno mesto je kraj opravljanja dela
Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 11 let delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– opravljen državni izpit iz javne uprave.
Kandidati morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati tudi splošne pogoje za zasedbo delovnega mesta, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in drugega
odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, da oseba ni bila
pravnomočno obsojena ali ni v kazenskem
postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bila obsojena na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Strokovno usposobljenost prijavljenih
kandidatov bo natečajna komisija presojala
na podlagi priloženih dokazil oziroma referenc ali na podlagi razgovora s kandidati.
Kandidati morajo k prijavi z življenjepisom priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– 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, 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.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Javni natečaj se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in pri Zavodu za zaposlovanje RS.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Urad
župana, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica, in sicer v roku 8 dni od dneva objave
javnega natečaja. Rok za prijavo teče od
zadnje objave.
Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Izbran kandidat bo prejel upravno odločbo,
neizbrani kandidati pa sklep, da niso bili
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izbrani. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in 6 mesečnim poskusnim
delom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite vsak delovni dan od
8. do 11. ure na tel. 05/71-41-361, pri Tatjani Urbančič.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 111-93/03-0515
Ob-107613
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 14/03)
a) 3 prosta mesta okrožnih državnih
tožilcev na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.
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.
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. 111-95/03-0515
Ob-107614
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98, 48/01 in 67/02):
a) 1 prosto mesto višjega sodnika na
civilnem oddelku Višjega sodišča v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto višjega sodnika, določene v
3. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 402-03/2003
Ob-107673
Na podlagi prvega odstavka 27. člena,
prvega odstavka 33. člena in sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) Urad Vlade
RS za narodnosti objavlja javni natečaj za
uradniško delovno mesto
podsekretarja v Uradu za narodnosti
Vlade RS.
Delo se opravlja v nazivih: sekretar II in
podsekretar III, izbran kandidat/kandidatka pa
bo delo opravljal/a v nazivu podsekretar III.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna ali visoka izobrazba s
specializacijo oziroma magisterijem pravne
ali družboslovne smeri;
– najmanj osem let delovnih izkušenj;
– aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika, zaželeno je tudi znanje italijanskega ali madžarskega jezika oziroma
romščine;

– poznavanje in uporabljanje MS orodij:
Word, Lotus Notes, Excel, Powerpoint;
– komunikacijske veščine;
– državni izpit iz javne uprave (v skladu z
zakonom);
– vozniški izpit B kategorije.
Za navedeno delovno mesto je kraj
opravljanja dela na sedežu Urada Vlade RS
za narodnosti, Tivolska 50, Ljubljana.
Kandidati/kandidatke morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati tudi naslednje
splošne pogoje za zasedbo delovnega mesta: državljanstvo Republike Slovenije, znanje uradnega jezika, da oseba ni bila pravnomočno obsojena ali ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in
da ni bila obsojena na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev ter
opravljen državni izpit iz javne uprave.
Kandidati/kandidatke morajo k prijavi z
življenjepisom poleg morebitnih dodatnih
dokazil priložiti tudi naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– 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, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/kandidatko ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) lahko za delovno mesto kandidirajo osebe, ki
nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit
opravile najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
Kandidati/kandidatke pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Urad Vlade RS za
narodnosti, Tivolska 50, 1000 Ljubljana, in
sicer v roku 8 dni od dneva objave v Uradne listu Republike Slovenije.
Kandidati/kandidatke bodo o izboru pisno
obveščeni v 30 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj. O izboru na razpisano delovno
mesto bo izbranemu kandidatu/kandidatki izdana upravna odločba, drugim kandidatom/kandidatkam pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo po dokončnosti odločbe o izboru sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen
čas s polnim delovnim časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure
na tel. 01/430-54-00.
Urad Vlade RS za narodnosti
Ob-107687
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, v
skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih objavlja javni natečaj za naslednja
delovna mesta:
1. uradniško delovno mesto vodja
Oddelka za okolje in prostor, ki se opravlja v nazivu višji svetovalec I.
Pogoj: univerzitetna ali visoka strokovna
izobrazba arhitekturne ali gradbene smeri,
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najmanj 11 let delovnih izkušenj in opravljen
državni izpit iz javne uprave;
2. pripravnik na Oddelku za okolje in
prostor.
Pogoj: univerzitetna izobrazba pravne
smeri.
Poleg zgoraj navedenih pogojev in splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo
kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. biti morajo državljani Republike Slovenije,
2. aktivno morajo obvladati uradni jezik,
3. obvladati morajo osnovne računalniške programe,
4. 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,
5. ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebnega dokumenta, na katerem je slika,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba (samo za delovno
mesto pod št. 1),
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (samo za delovno mesto pod št. 1),
– fotokopijo dokazil o opravljenih oblikah izobraževanja s področja poznavanja
računalniških programov oziroma izjavo prijavljenega kandidata o izpolnjevanju pogojev z opisom poznavanja računalniških programov.
Kandidat/ka, ki bo izbran/a, bo moral/a
predložiti še dokazila iz 4. in 5 točke. Potrdilo pod točko 4 izda Ministrstvo za pravosodje,pod točko 5 pa krajevno pristojno sodišče.
Pri izboru za delovno mesto pod št. 1
bodo imeli prednost kandidati/ke:
– ki imajo delovne izkušnje in znanje o
vodenju projektov s področja, za katerega
kandidirajo,
– ki izkažejo boljše poznavanje področne zakonodaje,
– ki so strokovno uveljavljeni na navedenem delovnem področju,
– ki izkažejo poznavanje načrtovanja in
rabe proračunskih sredstev.
Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo
na podlagi predloženih dokumentov in razgovora s kandidati/kami.
Kandidat/ka za delovno mesto pod št.
1, ki nima opravljenega državnega izpita iz
javne uprave, ga mora opraviti najkasneje v
enem letu od imenovanja.
Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave s
potrebno dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od te objave na naslov:
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270
Jesenice.
Z izbranim kandidatom/ko za delovno
mesto pod št. 1 bo sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim
delovnim časom, ostalim kandidatom pa
bo izdan sklep o neizbiri. Kandidat/ka bo
opravljal/a delo v nazivu višji svetovalec I.
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Z izbranim kandidatom/ko za delovno
mesto pod št. 2 bo sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom.
Oba kandidata bosta delo opravljala na
sedežu občinske uprave Občine Jesenice,
Cesta železarjev 6.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Slavka Brelih, direktorica občinske uprave, po tel.
04/58-69-232(231).
Občina Jesenice
Ob-107730
Okrožno sodišče v Novi Gorici razpisuje
eno prosto delovno mesto
strokovne(ga) sodelavke(ca) III, za nedoločen čas s polnim delovnim časom 40 ur
tedensko ter poskusno dobo treh mesecev,
in
Okrajno sodišče v Novi Gorici razpisuje
eno prosto delovno mesto
strokovne(ga) sodelavke(ca) III, za
nedoločen čas s polnim delovnim časom
40 ur tedensko ter poskusno dobo treh mesecev.
Zahtevani pogoji za razpisani delovni
mesti:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri
(VII. stopnja izobrazbe),
– 2 leti delovnih izkušenj,
– pravniški državni izpit,
– Slovensko državljanstvo,
– potrdilo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja po prejšnji
alinei.
Kandidati/kandidatke morajo prijavi
predložiti sledeča dokazila:
– diplomo Pravne fakultete,
– potrdilo o delovnih izkušnjah,
– potrdilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu,
– 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/kandidatke pošljejo v Kadrovsko službo Okrožnega
sodišča v Novi Gorici, Kidričeva 14, 5000
Nova Gorica.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v roku 8 dni po opravljenem izbirnem postopku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri Vodji kadrovske službe
Okrožnega sodišča v Novi Gorici, tel.
05/335-16-76.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
Ob-107767
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika objavlja javni natečaj za prosto
pripravniško mesto
v Oddelku za okolje, prostor in komunalo Občinske uprave občine Vrhnika, za osebo, ki bo prvič začela opravljati delo in se
bo usposabljala za opravljanje državnega
izpita iz javne uprave.

Pogoji:
– univ. dipl. inženir gradbeništva,
– računalniško znanje na stopnji obvladovanja urejevalnika besedil ter dela s preglednicami,
– znanje enega tujega uradnega jezika.
Kandidat/ka mora izpolnjevati še pogoje, določene v drugem odstavku 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 52/02).
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopija potrdila o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanosti oziroma izpisek iz kazenske evidence, ki ne sme biti
starejše od treh mesecev,
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ni starejše od treh mesecev.
S kandidatom/ko bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas 10 mesecev za
čas opravljanja pripravništva. Pisno vlogo
z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in
s kratkim življenjepisom naj kandidati/ke
pošljejo najkasneje do 9. 1. 2004 na naslov: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1,
1360 Vrhnika s pripisom “Javni natečaj 1
– ne odpiraj“.
Prijavljeni kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni
izbiri.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri Marjanci Tomažin, tajnici direktorja občinske uprave, na tel. 01/755-54-19.
Občina Vrhnika
Ob-107768
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika objavlja javni natečaj za prosto
pripravniško mesto
v Oddelku za splošne zadeve Občinske
uprave Občine Vrhnika, za osebo, ki bo
prvič začela opravljati delo in se bo usposabljala za opravljanje državnega izpita iz
javne uprave.
Pogoji:
– univerzitetni diplomirani organizator
dela,
– računalniško znanje na stopnji obvladovanja urejevalnika besedil ter dela s preglednicami,
– znanje enega tujega uradnega jezika.
Kandidat/ka mora izpolnjevati še pogoje, določene v drugem odstavku 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 52/02).
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopija potrdila o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanosti oziroma izpisek iz kazenske evidence, ki ne sme biti
starejše od treh mesecev,
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ni starejše od treh mesecev.
S kandidatom/ko bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas 18 mesecev, v
katerega je vključen čas opravljanja pripravništva. Pisno vlogo z vsemi dokazili o
izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidati/ke pošljejo najkasneje do 9. 1. 2004 na naslov: Občina
Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika s
pripisom “Javni natečaj 2 – ne odpiraj“.
Prijavljeni kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni
izbiri.
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Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri Marjanci Tomažin, tajnici direktorja občinske uprave, na tel. 01/755-54-19.
Občina Vrhnika
Ob-107769
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika objavlja javni natečaj za prosto delovno
mesto
analitika,
ki se bo izvajal v nazivu svetovalec I ali
svetovalec II, v Oddelku za finance in gospodarstvo Občinske uprave občine Vrhnika za dela na področju gospodarskega razvoja občine.
Pogoji:
– univerzitetni diplomirani ekonomist,
– najmanj 3 leta in 8 mesecev delovnih
izkušenj,
– aktivno znanje enega tujega uradnega
jezika,
– dobro poznavanje računalniških aplikacij, predvsem dela s preglednicami,
– osebne sposobnosti dela v projektnih
skupinah,
– poznavanje gospodarskega prava.
Kandidat/ka mora izpolnjevati še pogoje, določene v drugem odstavku 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 52/02).
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– potrdilo o pridobljenih delovnih izkušnjah,
– fotokopija potrdila o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanosti oziroma izpisek iz kazenske evidence, ki ne sme biti
starejše od treh mesecev,
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ni starejše od treh mesecev.
Če bo v naziv imenovan posameznik, ki
nima ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, bo moral v skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv opraviti ustrezen strokovni izpit za imenovanje v
naziv.
S kandidatom/ko bo sklenjeno delovno
razmerje za nedoločen čas s štirimesečnim
poskusnim delom. Pisno vlogo z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in s kratkim
življenjepisom naj kandidati/ke pošljejo najkasneje do 9. 1. 2004 na naslov: Občina
Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika s
pripisom “Javni natečaj 3 – ne odpiraj“.
Prijavljeni kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni
izbiri.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri Marjanci Tomažin, tajnici direktorja občinske uprave, na tel. 01/755-54-19.
Občina Vrhnika
Ob-107770
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto
vodja Oddelka za splošne zadeve,
ki se bo izvajal v nazivu višji svetovalec I
ali višji svetovalec II, v Oddelku za splošne
zadeve Občinske uprave Občine Vrhnika.
Pogoji:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj od tega vsaj 3 leta službene dobe,
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– aktivno znanje enega tujega uradnega
jezika,
– poznavanje računalniških aplikacij,
– funkcionalno znanje – vodenje,
– državni izpit iz javne uprave.
Kandidat/ka mora izpolnjevati še pogoje, določene v drugem odstavku 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 52/02).
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– potrdilo o pridobljenih delovnih izkušnjah,
– potrdilo o službeni dobi,
– fotokopija potrdila o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanosti oziroma izpisek iz kazenske evidence, ki ne sme biti
starejše od treh mesecev,
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ni starejše od treh mesecev,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave.
S kandidatom/ko bo sklenjeno delovno
razmerje za nedoločen čas s štirimesečnim
poskusnim delom. Pisno vlogo z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in s kratkim
življenjepisom naj kandidati/ke pošljejo najkasneje do 9. 1. 2004 na naslov: Občina
Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika s
pripisom “Javni natečaj 4 – ne odpiraj“.
Prijavljeni kandidati/ke bodo o izbiri pisno
obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri Marjanci Tomažin, tajnici direktorja občinske uprave, na tel. 01/755-54-19.
Občina Vrhnika
Ob-107895
Skladno z 59. členom Zakona o javnih
uslužbencih objavljamo javni natečaj za naslednja uradniška delovna mesta:
I.
1. Organ in kraj opravljanja dela: Služba vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj, Kotnikova
28, Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
podsekretar.
3. Nazivi v katerih se lahko opravlja delo
uradniškega delovnega mesta: podsekretar, sekretar.
4. Pogoji za opravljanje dela: univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali mag., družboslovne oziroma naravoslovne smeri, državni izpit iz javne uprave, 8 let delovnih izkušenj.
5. Dodatna znanja: aktivno znanje angleškega jezika.
6. Dokazila, ki jih morajo kandidati priložiti prijavi: kandidati morajo za vsak pogoj,
naveden v 4. točki k prijavi priložiti fotokopijo ustreznega dokazila ter fotokopijo dokazil o dodatnih znanjih, navedenih v 5. točki.
Nepopolne vloge v izbirnem postopku ne
bodo upoštevane.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav: rok
za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja, prijave se pošljejo na naslov, naveden v 1. točki, s pripisom “javni
natečaj za delovno mesto podsekretar“.
8. Rok obveščanja o izbiri: predvidoma
30 dni po izbiri.
9. Oseba, ki daje informacije: Tamara
Potočar, tel. 478-37-68, vsak delavnik med
9. in 11. uro.

10. Vsak kandidat mora za imenovanje v
naziv skladno z drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih izpolnjevati
tudi naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Naloge za katere se delovno mesto razpisuje se nanašajo na: pomoč pri vodenju
strokovnih nalog opravljanja funkcije organa upravljanja za sturkturne sklade vključno
z zagotavljanjem dobrega finančnega poslovodenja, spremljanja in nadzora ter vrednotenja programov.
Prednost bodo imeli kandidati, ki bodo
izkazali poznavanje kohezijske politike EU,
poznavanje delovanja državne administracije in imeli izkušnje na področjih vodenja in
izvajanja programov – projektov financiranih v okviru finančnih instrumentov EU.
II.
1. Organ in kraj opravljanja dela: Služba
vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj, Kotnikova 28,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec.
3. Nazivi v katerih se lahko opravlja delo
uradniškega delovnega mesta: višji svetovalec III, II in I.
4. Pogoji za opravljanje dela: najmanj visoka strokovna izobrazba družboslovne ali
teh. smeri, državni izpit iz javne uprave, najmanj 5 let delovnih izkušenj.
5. Dodatna znanja: aktivno znanje tujega jezika.
6. Dokazila, ki jih morajo kandidati priložiti prijavi: kandidati morajo za vsak pogoj,
naveden v 4. točki k prijavi priložiti fotokopijo ustreznega dokazila ter fotokopijo dokazil o dodatnih znanjih, navedenih v 5. točki.
Nepopolne vloge v izbirnem postopku ne
bodo upoštevane.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav: rok
za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja, prijave se pošljejo na naslov, naveden v 1. točki, s pripisom “javni
natečaj za delovno mesto višji svetovalec“.
8. Rok obveščanja o izbiri: predvidoma
30 dni po izbiri.
9. Oseba, ki daje informacije: Tamara
Potočar, tel. 478-37-68, vsak delavnik med
9. in 11. uro.
10. Vsak kandidat mora za imenovanje v
naziv skladno z drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih izpolnjevati
tudi naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Naloge za katere se delovno mesto razpisuje se nanašajo na: zagotavljanje sistema pravilnega in učinkovitega izvajanja ukrepov financiranih v okviru evropskih strukturnih skladov.

Stran

7456 / Št. 125-127 / 19. 12. 2003

Prednost bodo imeli kandidati, ki bodo
izkazali poznavanje kohezijske politike EU,
poznavanje delovanja državne administracije in imeli izkušnje na področjih vodenja in
izvajanja programov – projektov financiranih v okviru finančnih instrumentov EU.
Služba Vlade Republike Slovenije
za strukturno politiko
in regionalni razvoj
Ob-107897
Skladno z 59. členom Zakona o javnih
uslužbencih objavljamo javni natečaj za naslednja uradniška delovna mesta:
I.
1. Organ in kraj opravljanja dela: Služba
vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj, Kotnikova 28,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec.
3. Nazivi v katerih se lahko opravlja delo
uradniškega delovnega mesta: višji svetovalec III, II in I.
4. Pogoji za opravljanje dela: najmanj visoka strokovna izobrazba družboslovne ali
teh. smeri, državni izpit iz javne uprave, najmanj 5 let delovnih izkušenj.
5. Dodatna znanja: aktivno znanje tujega jezika.
6. Dokazila, ki jih morajo kandidati priložiti prijavi: kandidati morajo za vsak pogoj,
naveden v 4. točki k prijavi priložiti fotokopijo ustreznega dokazila ter fotokopijo dokazil o dodatnih znanjih, navedenih v 5. točki.
Nepopolne vloge v izbirnem postopku ne
bodo upoštevane.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav: rok
za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja, prijave se pošljejo na naslov, naveden v 1. točki, s pripisom “javni
natečaj za delovno mesto višji svetovalec“.
8. Rok obveščanja o izbiri: predvidoma
30 dni po izbiri.
9. Oseba, ki daje informacije: Tamara
Potočar, tel. 478-37-68, vsak delavnik med
9. in 11. uro.
10. Vsak kandidat mora za imenovanje v
naziv skladno z drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih izpolnjevati
tudi naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Naloge za katere se delovno mesto razpisuje se nanašajo na: neposredna pomoč pri
vodenju strokovnih nalog na delu delovnega
področja službe, vodenje projektnih skupin
samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in
drugih najzahtevnejših gradiv, opravljanje
drugih najzahtevnejših nalog vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah, vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih na prvi stopnji in v upravnih postopkih na drugi stopnji, koordinacija
izvedbe ukrepov evropskega socialnega
sklada (ESF) vključno s pobudami Skupnosti
– EQUAL, odgovornost za učinkovito in pravilno izvajanje ESF ter koordinacija opredelitve kazalnikov, postavitev, izvajanje in koordi-
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nacija sistema rednega poročanja o poteku
in učinkih projektov ESF.
Prednost bodo imeli kandidati, ki bodo
izkazali poznavanje kohezijske politike EU,
poznavanje delovanja državne administracije in imeli izkušnje na področjih vodenja in
izvajanja programov – projektov financiranih v okviru finančnih instrumentov EU.
Služba Vlade Republike Slovenije
za strukturno politiko
in regionalni razvoj
Št. 111-96/03-0515
Ob-107909
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
19/94, 8/96, 24/98, 48/01 in 67/02):
a) 1 prosto mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Ljubljani;
b) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Kranju.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrožnega sodnika, določene v
2. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi;
K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrajnega sodnika, določene v
1. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 1054
Ob-107921
Glasbena šola Franca Šturma, Celovška
98, 1000 Ljubljana, objavlja eno delovno
mesto
čistilca za nedoločen čas in za polovični delovni čas.
Kandidat mora izpolnjevati splošne zakonske in posebne pogoje in sicer, da ima:
1. končano osnovno šolo,
2. najmanj 1 leto delovnih izkušenj na
enakem ali podobnem delovnem mestu,
3. je zdravstveno sposoben,
4. je nekaznovan za kazniva dejanja tatvine,
5. znanje slovenskega jezika.
Predviden pričetek dela je 1. 1. 2004.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (kopije spričevala, potrdil, ipd.), kratek življenjepis pošljite v osmih
dneh po objavi na naslov: Glasbena šola
Franca Šturma Celovška 98, 1000 Ljubljana, z oznako: “prijava na objavo za delovno
mesto čistilca za nedoločen čas, za polovični delovni čas.
Kandidati boste pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Glasbena šola Franca Šturma
Ob-107923
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02), objavlja
Občina Divača javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta

svetovalec za pravne zadeve,
ki se bo izvajal v nazivu svetovalec I.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih svetovalec I, svetovalec
II, svetovalec III.
Delo se bo opravljalo na sedežu Občine
Divača, Kolodvorska 3/a, Divača.
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih ter naslednje pogoje za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj eno leto delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– usposobljenost za delo z računalnikom,
– aktivno znanje tujega jezika.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z
delovnimi izkušnjami na enakih ali podobnih
delih v državni upravi oziroma v upravah
lokalnih skupnosti in z znanjem angleškega
jezika.
Pisni vlogi mora kandidat priložiti:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o znanju tujega jezika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanosti oziroma izpisek iz kazenske evidence, ki ne sme biti
starejše od treh mesecev (izda ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(dobite ga na pristojnem sodišču),
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj.
S kandidatom bo sklenjeno delovno
razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in s poskusnim delom tri mesece.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, mora ta pogoj izpolniti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev lahko kandidati pošljejo na naslov:
Občina Divača, Kolodvorska 3/a, 6215 Divača.
Rok za prijavo je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja. Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
Kandidati bodo pisno obveščeni v roku
8 dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije lahko pokličete
na tel. 05/731-09-36 (Tatjana Cerkvenik).
Občina Divača

Druge objave
Ob-107879
Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v
Ljubljani z dne 8. 12. 2003 pod opr. št.
St 216/2002 po katerem se v postopku
prisilne poravnave dolžniku IMP SKIP d.d.,
Gorenjska cesta 20, 1234 Mengeš, dovoljuje prodaja nepremičnine na gornjem naslovu, družba objavlja
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za javno zbiranje ponudb
za nakup nepremičnine – poslovnih, proizvodnih in spremljajočih prostorov v skupni
izmeri 2.763,35 m2, od tega 2.159,50 m2
proizvodnih prostorov v pritličju in
603,85 m2 poslovnih prostorov v medetaži
ter pripadajočega zemljišča v skupni izmeri
5.550 m2, vpisano v Zemljiško knjigo pri
Okrajnem sodišču v Domžalah, vl. št.
3449/1 s pripadajočimi podvložki št.
3449/2 do 3449/19.
Izhodiščna cena nepremičnine je
330,000.000 SIT.
S kupcem, najboljšim ponudnikom, bo
sklenjena kupoprodajna pogodba v roku 15
dni od odpiranja ponudb. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom,
ki ponudi najugodnejše pogoje ali s katerim
koli drugim ponudnikom je izključena.
Pri razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe.
Nepremičnina je naprodaj po načelu
“ogledano-kupljeno“. Prodajalec bo zagotovil, da bo nepremičnina oseb prosta v dogovorjenem roku.
Zavezujoča ponudba mora biti dostavljena na naslov IMP SKIP d.d., Gorenjska cesta 20, 1234 Mengeš z oznako “Ponudba
za nakup nepremičnine – Ne odpiraj“, v 30
dneh po objavi.
Javno odpiranje ponudb bo dne 22. 1.
2004 ob 10. uri na sedežu firme na Gorenjskih cesti 20, 1234 Mengeš.
Ponudniki morajo v svoji ponudbi
navesti svoje natančne podatke (ime in priimek ter naslov), pravne osebe še sklep o
registraciji, ponudbeno ceno in plačilne
pogoje.
Upoštevane bodo popolne ponudbe,
prispele na naslov prodajalca v določenem
roku.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva nosi kupec.
Vse potrebne nadaljne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine interesenti dobijo na tel. 01/72-39-079 ali 041/607-444
pri Gorup Borutu. Po predhodnem dogovoru je mogoč ogled predmeta prodaje.
Kupcu se nepremičnina izroči v last in
posest po plačilu celotne kupnine.
IMP SKIP d.d.
Št. 465-02-3/03-36
Ob-107911
Občina Ravne na Koroškem na podlagi
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje so poslovni prostori
v izmeri 130,22 m2, v objektu Prežihova 17,
parc. št. 282, vpisana v vl. št. 228 k.o.
Ravne.
2. Izhodiščna cena za nepremičnino opisano v prejšnji točki je 8,906.263 SIT.
3. Pogoji razpisa in oblika pod katerimi
morajo interesenti predložiti ponudbo:
– ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 od objave v zaprti ovojnici na naslov Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, z
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oznako “Ponudba za nakup nepremičnine
Prežihova 17 – ne odpiraj“;
– ponudniki morajo plačati varščino za
resnost ponudbe v višini 10% ponujene cene na račun Občine Ravne na Koroškem;
– v ponudbi morajo ponudniki navesti
svoje natančne osebne podatke, priložiti potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, potrdilo o plačani varščini, ter natančno navesti ponujeno ceno;
– rok plačila je 8 dni po podpisu pogodbe;
– izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko prodajalec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika ki pogodbe noče podpisati;
– izbrani ponudnik nosi vse stroške v zvezi
s prenosom lastništva (plačilo davka, stroški
notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo);
– prodajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli do podpisa pogodbe postopek prekine in razveljavi, ponudniki pa zaradi tega
ne morejo zahtevati odškodnine.
4. Javno odpiranje ponudb bo dne 6. 1.
2004 ob 9. uri v sejni sobi Občine Ravne
na Koroškem.
5. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru.
6. Ogled nepremičnine je možen po
predhodni najavi na Občini Ravne na Koroškem, pri Bukovec Andreju, kateri je na voljo tudi za dajanje podrobnejših informacij.
Občina Ravne na Koroškem

Obvestila o priznanih
označbah posebnih
kmetijskih pridelkov
oziroma živil
Ob-107728
Urad RS za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma živil (v nadaljnjem
besedilu: urad) pri Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano na podlagi drugega
odstavka 11. člena Pravilnika o postopkih
za priznavanje označb posebnih kmetijskih
pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št.
76/03) objavlja
obvestilo
o priznani geografski označbi
ŠEBRELJSKI ŽELODEC

1. Po končanem javnem posvetovanju
in seznanitvi strokovnih institucij z vlogo za
priznanje geografske označbe Šebreljski
želodec, ki sta bila zaključena dne 27. 5.
2003, na podlagi pozitivnega mnenja strokovne komisije z dne 11. 7. 2003, ki jo je
imenoval minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano z odločbo št. 324-13/2003 z
dne 11. 2. 2003 ter na podlagi pozitivnega
mnenja certifikacijskega organa z dne
24. 10. 2003, je urad priznal geografsko
označbo
ŠEBRELJSKI ŽELODEC
(št. 324-01-23/01), ki jo je 23. 4. 2003
na urad vložil vlagatelj: Združenje izdelovalcev Šebreljskega želodca, Šebrelje
53, 5283 Cerkno.
2. Urad je potrjeno specifikacijo vpisal
v evidenco potrjenih označb posebnih
kmetijskih pridelkov oziroma živil pod zaporedno številko 9 ter vlagatelju izdal
odločbo o vpisu v evidenco potrjenih označb št. 324-01-23/01/35 z dne 4. 11.
2003.
3. Pridelovalci oziroma predelovalci, ki
želijo proizvajati ali prodajati želodce s priznano geografsko označbo Šebreljski želodec, morajo upoštevati določbe Pravilnika
o geografski označbi Šebreljski želodec
(Uradni list RS, št. 124/03), ki ga je sprejel
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter opraviti certificiranje v skladu s
predpisom, ki ureja postopke za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov
oziroma živil.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Urad RS za priznavanje označb
kmetijskih pridelkov oziroma živil
dr. Anton Svetlin, v.d. direktor
Ob-107729
Urad RS za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma živil pri Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na
podlagi drugega odstavka 9. člena Pravilnika o postopkih za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil
(Uradni list RS, št. 76/03) objavlja
obvestilo
o prejeti vlogi za priznanje označbe
geografskega porekla za sir MOHANT
Dne 9. 12. 2003 je Urad RS za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma
živil (v nadaljevanju: urad), Dunajska 56,
58, 1000 Ljubljana, prejel popolno vlogo
za priznanje označbe geografskega porekla za sir
MOHANT
Vlagatelj: Sirarsko društvo Bohinj,
Srednja vas v Bohinju 73, 4267 Srednja
vas v Bohinju.
Vloga se vodi pod št. 324-51/01. Specifikacija je na vpogled javnosti in vsem zainteresiranim v uradu (Dunajska 56, 58, III.
nadstropje, soba 8) ob predhodni najavi na
tel. 01/478-93-10 ali 01/478-93-07) vsak
delovni dan od 9. do 11. ure, 21 dni po
objavi tega obvestila.
Pisne pripombe se lahko dajo v 21 dneh
po objavi tega obvestila na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
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no, Urad RS za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma živil, Dunajska 56,
58, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Urad RS za priznavanje označb
kmetijskih pridelkov oziroma živil
dr. Anton Svetlin, v.d. direktor

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 211-19/2003-503
Ob-107571
Upravna enota Ravne na Koroškem izdaja po uradni dolžnosti na podlagi prvega
odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99,
70/00 in 52/02) v zadevi ugotovitve dejanskega stalnega prebivališča Štriker Monike,
naslednji sklep:
1. Štriker Moniki, rojeni 13. 3. 1961 v
Creutzwaldu, Francija, katere prebivališče
je neznano in nima pooblaščenca, se ji po
uradni dolžnosti določi začasni zastopnik zaradi izvedbe upravnega postopka ugotovitve njenega dejanskega prebivališča.
2. Za začasnega zastopnika po 1. točki
tega sklepa se določi Štriker Jakob, Mežica, Leška cesta 15, 2392 Mežica.
3. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka ali njen pooblaščenec.
4. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 25201-2379/2003 1205 Ob-107585
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
44. člena Zakona o tujcih (ZTuj-1-UPB1, Ur. l.
RS, št. 108/02 – prečiščeno besedilo) 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
razveljavitve dovoljenja za prvo prebivanje Rifatu Demiraju, z zadnjim prebivališčem na naslovu Novo mesto, Krka 59, naslednji sklep:
Rifatu Demiraju, roj. 30. 1. 1975, v kraju Samadraxhe, Srbija in Črna gora, z zadnjim prebivališčem na naslovu Novo mesto,
Krka 59, se v postopku razveljavitve dovoljenja za začasno prebivanje, postavi začasna zastopnica Majda Struna, delavka tukajšnjega upravnega organa, ki ga bo zastopala v tem postopku, dokler ne nastopi
stranka sama.
Št. 209-422/2003-02
Ob-107586
Republika Slovenija, Upravna enota Grosuplje, izdaja na podlagi prvega odstavka
51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00 in
52/02) v zadevi ugotovitve dejanskega stalnega prebivališča Marka Siarda, sedaj neznanega prebivališča, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Marku Siardu, roj. 18. 4. 1980 v Ljubljani, s
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prijavljenim stalnim prebivališčem Velike Lipljene 52, se postavi Andrej Struna, zaposlen pri Upravni enoti Grosuplje.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-08-21102-769/2002-8 Ob-107611
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Novak Janeza,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Novak Janezu, roj. 20. 2. 1935, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Tabor 9,
se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-11-21102-77/99-17 Ob-107690
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 55. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ,
št. 47/86) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Weber Marka, sedaj neznanega prebivališča, po uradni dolžnosti izdaja
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Weber Marku, roj. 3. 7. 1950, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Skopska
ulica 8, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 20900-137/03-21213
Ob-107692
Republika Slovenija, Upravna enota Domžale izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99) in po pooblastilu
št. 12300-018/00-24 z dne 15. 5. 2000, v
zadevi – ugotavljanje dejanskega stalnega prebivališča Arslanagić Dževada, sedaj neznanega prebivališča, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Arslanagić Dževadu, roj. 6. 4. 1939 Trebinje, drž. BIH, s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Preserje pri Radomljah,
Tovarniška ul. 57, se postavi Kalčič Urško,
delavko Upravne enote Domžale.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 209-2/2003
Ob-107877
Upravna enota Tolmin izdaja na podlagi
44. člena Zakona o državni upravi (Uradni
list RS, št. 52/02), prvega odstavka 51. člena in tretjega odstavka 89. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) po uradni
dolžnosti sklep:
Pavlović Zvonku iz Starega sela 3/a se v
postopku ugotavljanja dejanskega prebivališča postavi začasni zastopnik Skrt Sonja iz
Tolmina, Gregorčičeva ul. 2.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-6/2003-9
Ob-107570
Pravila Sindikata javnih uslužbencev
Slovenije, organizacije sindikata Agencije Republike Slovenije za javnopravne
evidence in storitve, sprejeta dne 17. 10.
2003, se hranijo v Upravni enoti Ljubljana,
izpostava Vič-Rudnik, Trg MDB 7, 1111 Ljubljana.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 167 z dne
19. 11. 2003.
Št. 114-2/2003-310
Ob-107568
Pravilnik Sindikata Petrol Energetika
Ravne Neodvisnost Konfederacija novih
sindikatov Slovenije, s sedežem na Ravnah na Koroškem, Koroška cesta 14, se
z dnem 9. 12. 2003, hrani pri Upravni enoti
Ravne na Koroškem in je vpisan v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 10.
Ob-107910
Zaradi organizacijskih sprememb – združitve zadrug, se je spremenil naziv in naslov
sindikata Ledine kmetijsko-gozdarske zadruge Slovenj Gradec, Celjska cesta 116, ki se
odslej glasi: Sindikat Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge z.b.o., Celjska
cesta 118, 2380 Slovenj Gradec.
Predsednik sindikata in zakoniti zastopnik sindikata je Ivo Verčkovnik, njegov namestnik je Marko Vraber.
Tajnica organizacije sindikata je Vera
Jerič.
Blagajnik organizacije sindikata je Lidija
Žvikart.
V izvršilni odbor so imenovani: Majda
Grubelnik, Miro Dokl, Maks Lorenc, Lenka
Pečnik, Vinko Doler, Zdenka Gostenčnik.

Objave
gospodarskih družb
Ob-107582
Na podlagi 516. in 528. člena Zakona o
gospodarskih družbah uprava družbe Veletekstil d.d. Ljubljana, Leskoškova 8, kot pre-
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vzemna družba, skupaj z upravami prevzetih
družb: Nove Invsticije d.o.o. Ljubljana, Leskoškova 8, Veletekstil Holding d.d., Ljubljana, Leskoškova 8 in Zarja d.o.o. Jesenice,
Titova 1, objavljajo obvestilo, da so bile dne
18. 11. 2003 registrskemu sodišču v Kopru
predložene pogodbe o pripojitvi prevzetih
družb: Nove Investicije d.o.o. Ljubljana, Leskoškova 8, Veletekstil Holding d.d., Ljubljana, Leskoškova 8 in Zarja d.o.o. Jesenice,
Maršala Tita 1, k prevzemni družbi Veletekstil d.d. Ljubljana, Leskoškova 8, ki jih je
pred tem na svoji seji pregledal tudi nadzorni
svet prevzemne družbe Veletekstil d.d. in prevzete družbe Veletekstil Holding d.d. ter edini družbenik prevzetih družb Zarja d.o.o. in
Nove Investicije d.o.o. v funkciji nadzornega
sveta, saj družbi nimata nadzornega sveta.
O soglasju k pripojitvi bo odločal edini
družbenik prevzetih družb po izpolnitvi obveznosti in izteku rokov iz prvega odstavka
516. člena ZGD. Vsi delničarji prevzemne
družbe imajo pravico do vpogleda listin iz
drugega in tretjega odstavka 516. člena
ZGD, na sedežu prevzemne družbe vsak
delovni dan med 9. in 14. uro.
Družba mora vsakemu delničarju na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno dati prepis teh listin.
Prevzemna družba je stoodstotni lastnik
oziroma edini družbenik prevzetih družb in
uprava prevzemne družbe ne zahteva, da bi o
soglasju za pripojitev odločala skupščina prevzemne družbe. Kolikor bodo delničarji prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne družbe,
v roku enega meseca od sprejema sklepa
edinega družbenika prevzete družbe o soglasju za pripojitev, zahtevali sklic skupščine prevzemne družbe, ki naj odloči o soglasju za
pripojitev, bo o soglasju za pripojitev odločala
na svoji seji tudi skupščina prevzemne družbe.
Veletekstil d.d.
uprava
Nove Investicije d.o.o.
uprava
Zarja d.o.o.
uprava
Veletekstil Holding d.o.o.
uprava
Ob-107584
Uprava Družbe Medis d.o.o. Ljubljana,
je dne 10. 12. 2003 predložila Okrožnemu
sodišču v Ljubljani delitveni načrt o razdelitvi družbe z oddelitvijo dela svoejga premoženja na novoustanovljeno družbo.
Upniki družbe imajo v skladu s petim
odstavkom 533.f člena Zakona o gospodarskih družbah pravico do prepisa delitvenega načrta, ki jim bo izročen naslednji dan
po prejemu njihove zahteve.
Medis, podjetje za proizvodnjo
in trženje d.o.o.
Ob-107610
Družba Vital d.o.o. Koper, C. Zore Perello
Godina 2, 6000 Koper je dne 28. 11. 2003
pridobila 11.892 delnic Izdajatelja IKA Ajdovščina d.d., Tovarniška cesta 024, 5270 Ajdovščina, kar predstavka 16,344% vseh delnic družbe IKA d.d. Obvestilo se objavlja v
skladu s četrtim odstavkom 465. člena ZGD.
IKA Ajdovščina d.d.
uprava družbe
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Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-107600
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa
skupščine družbe Eurotax d.o.o., Ljubljana
z dne 11. 12. 2002, direktor družbe Eurotax
d.o.o., Ljubljana, ki je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod vl.
št. 1/28652/00, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe v višini
37,437.534 SIT se zaradi prevelikega obsega kapitala glede na dejavnost družbe
zniža za znesek 33,693.780,60 SIT tako,
da osnovni kapital družbe po zmanjšanju
znaša 3,743.753,40 SIT.
Direktor družbe Eurotax d.o.o., Ljubljana poziva vse upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Eurotax d.o.o., Ljubljana
Ob-107659
Uprava družbe Hmezad kmetijstvo Žalec
d.d. s sedežem, Ulica Žalskega tabora 1,
3310 Žalec, skladno s 350. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD), na osnovi odločitev 4. redne skupščine družbe
Hmezd Kmetijstvo Žalec d.d. z dne 9. 12.
2003 objavlja vpis
sklepa
o zmanjšanju osnovnega kapitala z
umikom delnic
1. Družba Hmezad kmetijstvo Žalec d.d.
zmanjša osnovni kapital družbe z dosedanjih 417,550.000 SIT, ki predstavlja
417.550 delnic z umikom 237.550 delnic v
vrednosti:
237,550.000
SIT
na
180,000.000 SIT, ki predstavlja 180.000
delnic, na način, da se umik delnic izvrši v
proporcionalno in procentualno enakem deležu pri vsaki od delničark družbe Hmezad
kmetijstvo Žalec d.d., in sicer se umik delnic izvrši po seznamu uprave družbe z dne
29. 9. 2003 pod točko C, ki je sestavni del
tega sklepa.
2. V skladu s 4. in 7. točko prvega odstavka 240. člena Zakona o gospodarskih
družbah (v nad. ZGD) in tretjim in četrtim
odstavkom 356. člena ter tretjim odstavkom
347. člena ZGD se na družbo Hmezad kmetijstvo Žalec d.d. neodplačno prenesejo
umaknjene delnice iz 1. točke tega sklepa,
in sicer št. 237.550 delnic v vrednosti
237,550.000 SIT, na kapitalske rezerve
družbe in postanejo lastne delnice družbe,
ter se oblikujejo kot rezerve za lastne deleže, katere družba pridobi za namen izplačila umaknjenih delnic.
3. Razlogi za umik delnic družbe Hmezad kmetijstvo Žalec d.d., izhajajo iz dejstva, da so družbo Hmezad kmetijstvo Žalec d.d. kupile zadruge – delničarke, z namenom, da kmetje s hmeljarji postanejo lastniki osnovnih sredstev, katera se
prenašajo na kmete-hmeljarje, s čimer je
omogočeno ustreznejše restrukturiranje ka-

pitala, izvršitev izplačili upnikom ter omogočeno doseganje poslovno – upravljalskih ciljev v okviru družbe.
4. Družba iz rezerv, oblikovanih skladno
z 2. točko tega sklepa in pod pogojem, da
upravičenci do izplačil skladno z roki iz
5. točke tega sklepa prevzamejo obveznost
plačil in zagotovijo ustrezna jamstva (v razmerju 1: 2,5) s pravnimi posli v odnosu do
posamezne zadruge – delničarke in do Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti Slovenskega podeželja
d.o.o. izvrši izplačila upravičencem.
5. Uprava objavi odpravek sklepa o
zmanjšanju osnovnega kapitala družbe z
umikom delnic skladno s 350. členom ZGD.
Izplačila se izvršijo po 6 mesecih od objave
tega sklepa.
6. Po izplačilu upravičenim delničarjem
se presežek kapitala, ki ostane, izkaže kot
kapitalske rezerve družbe.
7. Uprava družbe istočasno ob izplačilu
umaknjenih delnic razveljavi na podlagi
375. člena ZGD vse pravice iz umaknjenih
delnic, razen pravice do izplačila, skladno s
tem sklepom.
Pojasnilo: družba Hmezad kmetijstvo Žalec d.d. je bila, s Pogodbo o prodaji dolžnika kot pravne osebe z dne 3. 3. 2000 kupljena, kot pravna oseba, ki je vseh dolgov
in bremen prosta, kupci pa so postali lastniki delnic pravne osebe z 20. 12. 2000. Vsi
do 20. 12. 2000 nastali dolgovi družbe so
predmet stečajnega postopka in stečajne
mase pri Okrožnem sodišču v Celju pod
opr. št. 7/99 in ne morejo biti predmet priglasitve v zavarovanje po zgoraj navedenem
sklepu.
Navodilo: upniki, katerih neplačane in
doslej nezavarovane terjatve so nastale po
30. 12. 2000 in pred to objavo vpisa
sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala z
umikom delnic v sodni register naj, zaradi
zavarovanja terjatev v roku šest mesecev
od dneva objave tega sklepa v Uradnem
listu RS, v skladu s 350. členom ZGD terjatve do družbe prijavijo za primer, da ne bi
mogli biti poplačani oziroma ustrezno zavarovani, na naslov Hmezad kmetijstvo
Žalec d.d., s sedežem Ulica Žalskega tabora 1, 3310 Žalec.
Hmezad kmetijstvo Žalec d.d.
direktor družbe
Andrej Natek

Sklici skupščin
Ob-107721
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in poglavja F. Statuta
družbe sklicuje uprava družbe Koto, d.d.,
Miklošičeva 5, Ljubljana
13. skupščino družbe,
ki bo v torek, 20. 1. 2004 ob 10. uri, na
sedežu družbe na Miklošičevi 5 v Ljubljani,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine imenuje Saša
Koštial in za preštevalki glasov Ema Urh ter
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Tanja Vene. Ugotovi se, da seji skupščine
prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar iz
Ljubljane.
2. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta se poglavje Organi družbe v
celoti spremeni in po novem glasi, kot sledi:
Organi družbe
D. Uprava
D.A. Uprava samostojno vodi družbo in
jo proti tretjim osebam zastopa neomejeno,
če ni s tem statutom drugače določeno.
D.B. Uprava družbe ima od tri do pet
članov. O številu članov uprave s posebnim
aktom o sestavi uprave odloči nadzorni svet.
Nadzorni svet družbe imenuje člane uprave
za obdobje 5 let, pri čemer enega izmed
njih imenuje za predsednika uprave.
D.C. Predsednik uprave zastopa in predstavlja družbo. Nadzorni svet lahko odloči,
da so za zastopanje pooblaščeni tudi člani
uprave posamično oziroma skupaj vsaj dva
člana uprave oziroma član uprave skupaj s
prokuristom.
D.D. Uprava sprejema odločitve iz njene
pristojnosti na sejah uprave. Pri odločanju
ima vsak član uprave en glas. V primeru
enakega števila glasov je odločilen glas
predsednika uprave.
D.E. Oseba imenovana za člana uprave
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti mora diplomo visoke šole s področja ekonomije, financ, prava, tehnike ali
organizacije,
– imeti mora vsaj pet let delovnih izkušenj na področju financ, prava ali opravljanja vodilnih funkcij v gospodarskih družbah,
– ne sme imeti omejitev iz četrtega odstavka 246. člena ZGD.
D.F. Uprava lahko podeli prokuro ob
predhodno pridobljenem soglasju nadzornega sveta.
D.G. Nadzorni svet lahko s splošnim ali
posebnim aktom veže opravljanje določenih pravnih poslov na svoje predhodno soglasje.
D.H. Uprava je dolžna predložiti nadzornemu svetu predlog letnega poročila najkasneje v 8 dneh po prejemu revizorskega
poročila.
D.I. Uprava je lahko udeležena pri delitvi
dobička družbe, če tako odloči skupščina
delničarjev na predlog nadzornega sveta.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki
svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo
upravi družbe vsaj 3 dni pred sejo skupščine.
Udeleženci skupščine bodo ob prihodu
na skupščino, najprej pol ure pred njenim
začetkom, podpisali seznam prisotnih delničarjev in prevzeli gradivo in glasovalne lističe. Pri tem so se delničarji, fizične osebe, dolžni izkazati z ustreznim osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki delničarjev,
pravnih oseb, so se dolžni izkazati z izpisom iz sodnega registra, vsi pooblaščenci
pa s predložitvijo pisnega pooblastila.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe na Miklošičevi 5 v Ljubljani, od dneva
objave sklica skupščine, vsak delavnik med
10. in 12. uro ter med 13.30 in 15. uro.
Koto, d.d.
direktor družbe
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Ob-107755
Na zahtevo delničarja Ekos Dramlje,
d.o.o., z dne 28. 11. 2003 in na podlagi
člena 284.1 ZGD uprava družbe Cestno podjetje Maribor, d.d., Iztokova ulica 30, Maribor sklicuje
7. skupščino
delničarjev družbe Cestno podjetje
Maribor, d.d.,
ki bo v četrtek, 22. 1. 2004 ob 12. uri v
jedilnici na sedežu družbe, v Mariboru, Iztokova ulica 30 z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev dveh preštevalk glasov.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Stanislav Bohinc.
Predlog sklepa: za preštevalki glasov se
izvolita Mateja Stanič Rudolf in Nadica Bedrač.
2. Ugotovitev prenehanja mandata članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Ugotovi se, da je prenehal mandat
članu nadzornega sveta Petru Lobniku, zaradi odstopa z dne 24. 9. 2003.
b) Ugotovi se, da je prenehal mandat
članu in predsedniku nadzornega sveta
Stanku Brglezu, zaradi odstopa z dne
16. 10. 2003.
3. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: odpokličeta se člana
nadzornega sveta Bogdan Rojs in Marko
Jožef Sok.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta za štiriletno mandatno obdobje, ki teče z dnem izvolitve, se izvolijo: Janez Škoberne, Marko Plečko, Mojca Zapušek, Boris Potisk.
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Cestnega podjetja Maribor, d.d.,
Maribor, Iztokova ulica 30, vsak delovni dan
od 9. do 11. ure od dneva objave do vključno dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v centralnem registru KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana na dan 12. 1.
2004 oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali po
pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer
na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci skupščine ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti
pisno in deponirano na sedežu družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini in pravico glasovanja na njej imajo tisti delničarji,
ki bodo udeležbo na skupščini prijavili pisno na sedež družbe najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine, to je do 19. 1. 2004.
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih vsaj 15% vseh glasov. Če skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine z istim dnevnim
redom istega dne ob 12.30 na mestu prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo na mestu zasedanja
skupščine eno uro pred začetkom skupščine.
Cestno podjetje Maribor, d.d.
uprava družbe

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 92/2002
S-107595
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 92/2002 sklep z dne 10. 12.
2003:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: F&R&M, Svetovanje, trgovina in storitve d.o.o., Šarhova 7, Žalec (matična številka: 5616964, šifra dejavnosti: 11.020).
Odslej se firma glasi: F&R&M, Svetovanje, trgovina in storitve d.o.o., Šarhova 7,
Žalec (matična številka: 5616964, šifra dejavnosti: 11.020) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Rudi Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih 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 žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. 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 njihov zahtevek. 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 žiro
račun 01100-1000339014 (sklic na št.
11-42153-7110006).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
24. marca 2004 ob 10.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 10. 12.
2003.
Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 12. 2003
St 105/2003
S-107596
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 105/2003 sklep z dne 9. 12.
2003:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Orožen Majda s.p., Taxi, maxi,
speady, Trnoveljska cesta 51, Celje (matična številka: 1236415).
Odslej se firma glasi: Orožen Majda
s.p., Taxi, maxi, speady, Trnoveljska ce-
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sta 51, Celje (matična številka: 1236415) v
stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Hudej Zvonimir s.p. Vis, Spominska 16, Celje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih 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 žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. 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 njihov zahtevek. 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 žiro račun 01100-1000339014 (sklic na št.
11-42153-7110006).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
17. marca 2004 ob 8.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 9. 12.
2003.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 12. 2003
St 99/2003
S-107619
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 99/2003 sklep z
dne 8. 12. 2003:
I. Začne se postopek prisilne poravnave
med dolžnikom: KAC - Gostinstvo in storitve d.o.o., Sernčeva 10, Celje (matična
številka: 1686186) in njegovimi upniki.
II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
se poziva, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica
prijavijo svoje terjatve.
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 (8. 12. 2003).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka 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

Št.

125-127 / 19. 12. 2003 / Stran 7461

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
žiro račun 01100-1000339014, sklic na
številko: 11-42153-7110006.
III. Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po
izteku roka da prijavijo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1,
Petrovče, številka delovnega dovoljenja
L7/2001.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. Celjske mesnine d.d., Cesta v Trnovlje 17, Celje,
2. Nepremičnine Celje d.o.o., Trg celjskih knezov 8, Celje,
3. Kac, Zaključna dela v gradbeništvu in
trgovini d.o.o. Celje,
4. Jurmes - trgovina d.o.o., C. Leona
Dobrotinška 15, Šentjur,
5. Marija Cigoj, Pod Gradom 4, Celje predstavnica delavcev.
VI.Predlagatelju prisilne poravnave se naloži, da položi predujem za stroške postopka v višini 3,000.000 SIT na TRR Okrožnega sodišča v Celju št. 01100-6960421564,
sklic na št. 5-99-2003, v roku 8 dni po
prejemu pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 12. 2003
St 79/2003
S-107620
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 79/2003 sklep z dne 5. 12. 2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom
Podplatan Boštjan s.p., Ribarnica Pingo, Prekorje 4, Škofja vas (matična št.
1058223), se začne in takoj zaključi v skladu z dol. 99/I ZPPSL, saj premoženja, ki bi
prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Podplatan Boštjan s.p., Ribarnica Pingo, Prekorje 4, Škofja vas (matična št.: 1058223), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 12. 2003
St 101/2003
S-107621
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 101/2003 sklep z dne 5. 12.
2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Cimperman Iztok s.p., Izdelovanje testenin, Podvin pri Polzeli 7, Polzela (matična št. 5229424), se začne in takoj zaključi
v skladu z dol. 99/I ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Cimperman Iz-

tok s.p., Izdelovanje testenin, Podvin pri
Polzeli 7, Polzela (matična št. 5229424),
iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 12. 2003
St 105/93
S-107622
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 105/93 sklep z dne 5. 12. 2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Hmezad Nizke gradnje p.o. Žalec, Ivanke Uranjek 1, Žalec, se zaključi, v skladu
z določili 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Hmezad Nizke
gradnje p.o. Žalec, Ivanke Uranjek 1, Žalec, iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 12. 2003
St 100/2003
S-107623
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 100/2003 sklep z dne 5. 12.
2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Zogaj Beqir s.p., Zidarstvo in fasaderstvo,
Mestni trg 7, Slovenske Konjice (matična
št. 5401246) se začne in takoj zaključi v
skladu z dol. 99/I ZPPSL, saj premoženja,
ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Zogaj BeQir s.p.,
Zidarstvo in fasaderstvo, Mestni trg 7, Slovenske Konjice (matična št. 5401246), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 12. 2003
St 27/2003
S-107624
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 27/2003 z dne 4. 12. 2003 odločilo,
da se stečajni postopek nad dolžniom Fidata, svetovanje in posredovanje,
d.o.o., Portorož, Obala 132, matična številka 5599776, šifra dejavnosti H/55.400,
začne in takoj zaključi ter se po pravnomočnosti sklepa odreja izbris družbe iz sodnega registra tukajšnjega sodišča.
Premoženje stečajnega dolžnika po seznamu sodnega cenilca z dne 30. 10. 2003
(stran 8 cenitve), ki je sestavni del tega
sklepa, se po pravnomočnosti tega sklepa
izroči Občini Piran.
Zoper sklep se lahko pritožijo upniki v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 4. 12. 2003
St 51/2003
S-107625
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 51/2003 dne 9. 12. 2003 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Elvo
Inženiring, instalacijski, gradbeni in investicijski inženiring, d.o.o., Grajska cesta 44, Bled.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Grega Erman, Dunajska 106, Ljubljana.
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Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
naj sodišču z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni
po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje
točke.
Člani upniškega odbora so:
1. Grad, Obrtno gradbeno podjetje d.d.,
Bled,
2. Factor Banka d.d., Ljubljana,
3. Kobram Gradnje d.o.o., Jesenice,
4. Eventus, podjetje za trgovino, gostinstvo, storitve, uvoz in izvoz Novo mesto
d.o.o.,
5. Ivo Kovačič, Dvorska vas 30, Begunje na Gorenjskem.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 9. 12. 2003.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 12. 2003
St 68/2001
S-107626
To sodišče je s sklepom St 68/01 z dne
4. 12. 2003 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Sing Podjetje za izvajanje
strojnih in gradbenih del in inženiring
d.o.o., Ravenska vas 5a, Zagorje ob Savi – v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 12. 2003
St 175/2003
S-107627
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 175/2003 dne 3. 12. 2003 nad dolžnikom Imicom trgovsko podjetje, d.o.o. - v
stečaju, Ljubljana, Bratovževa ploščad
34, matična številka 5525233, steajni postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2003
St 210/2003
S-107628
To sodišče je s sklepom St 210/2003
dne 8. 12. 2003 začelo stečajni postopek
nad dolžniom Daisy Technologies d.o.o.,
Tavčarjeva 10, Ljubljana, matična številka 1606476, šifra dejavnosti 73.102.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Štefan Veren iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun
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št. 01100-1000339014 (sklic na št. 11
42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 17. 3. 2004 ob 10. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
8. 12. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 12. 2003
St 172/2003
S-107629
I. To sodišče je s sklepom z oprav. št.
St 172/2003 z dne 5. 12. 2003 začelo
stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Metropol, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o. Maribor, Razlagova
11/5, Maribor.
Odslej firma glasi Metropol, družba za
proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o. Maribor, Razlagova 11/5, Maribor, v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Dragica Razboršek, dipl. ek., Finea Holding d.o.o., Vita Kraigherja 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 stečajno maso.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
3. 3. 2004 ob 9. uri, soba št. 253/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 5. 12.
2003.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 12. 2003
St 27/2003
S-107630
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Mat design storitve d.o.o. Maribor, Vodovodna 30, Maribor, v stečaju
se v skladu s členom 169 ZPPSL zaključi,
saj so končana vsa opravila iz stečajnega
postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 12. 2003
St 66/2003
S-107631
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Vrečer Mojmir s.p., Party - Cafe
bar, Leskovec 98, Pragersko, se v skladu s členom 99/I ZPPSL začne in takoj
zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 12. 2003
St 156/2003
S-107633
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
156/2003, z dne 8. 12. 2003 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Feroterm - Lenterm d.o.o., Mariborska
c. 12, Selnica ob Dravi, ter odredilo imenovanje upniškega odbora v sestavi:
1. Merkur Trgovina in storitve d.d., Cesta na Okroglo 7, Naklo,

2. SŽ Agroni d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, Jesenice,
3. Tink d.o.o., Kosovelova 16, Celje,
4. Nova KBM d.d., Vita Kraigherja 4,
Maribor,
5. Škrabl Branko, Sp. Boč 28, Selnica
ob Dravi.
II. Z upravitelja prisilne poravnave se določi Dušan Marin, Stantetova 4, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno
desko sodišča poravnalnemu senatu z
obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka
tega oklica o pozivu za sklenitev prisilne
poravnave.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 8. 12.
2003.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 12. 2003
St 32/2003
S-107644
1. Z dnem 8. 12. 2003 se začne stečajni postopek nad dolžnikom R-O Dolac
trgovina, izvoz - uvoz, gostinstvo, mlinska dejavnost Dolga vas d.o.o., Dolga
vas 22.
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 največ
do vrednosti 2.000 točk. Vsi dokazi morajo
biti priloženi v dveh izvodih. Ne plača se
taksa za prijavo terjatev delavcev iz II. odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 15. 3. 2004 ob 13.15, pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil dne 8. 12. 2003 nabit na oglasno
desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 8. 12. 2003
St 25/2003
S-107645
Po členu 99/II Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, se stečajni postopek nad dolžnikom Kondor - Montaže,
družba za montažo gradbenih elementov d.o.o., Ulica bratstva in enotnosti 23,
Veržej, zaključi.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po tej objavi.
Narok za preizkus upniških terjatev določen za dne 12. 1. 2004 ob 12.30, v razpravni dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča,
se prekliče.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 8. 12. 2003
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St 38/2003
S-107646
1. Z dnem 8. 12. 2003 se začne stečajni postopek nad dolžnikom Sink Invest Proizvodnja in trženje kovinskih izdelkov d.o.o., Gornja Bistrica 107/a.
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 največ do
vrednosti 2.000 točk. Vsi dokazi morajo biti
priloženi v dveh izvodih. Ne plača se taksa
za prijavo terjatev delavcev iz II. odstavka
160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 15. 3. 2004 ob 13. uri pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil dne 8. 12. 2003 nabit na oglasno
desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 8. 12. 2003
St 39/2003
S-107647
1. Z dnem 8. 12. 2003 se začne stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Agria
trgovsko in storitveno podjetje Moravske Toplice d.o.o., Levstikova 16.
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 dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
roku dveh mesecev od dneva te objave začetka stečajnega postopka. Vsaki prijavi je
potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljene
terjatve, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Vsi dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih. Ne plača se taksa za
prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji – ZPPSL. 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 številko
11 42200-7110006-51100393.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 15. 3. 2004 ob 13.30, pri tukajšnjem sodišču, v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil dne 8. 12. 2003 nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča. Pravne posledice začetka stečajnega postopka nastanejo
z dnem, ko je oklic o začetku stečajnega
postopka nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 8. 12. 2003
St 33/2003
S-107648
1. Z dnem 9. 12. 2003 se začne stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
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Futurasystem – dipl. ing. Ivo Tivadar,
proizvodnja strojev za direktno setev,
storitvena dejavnost, zastopanje in trženje d.o.o., Ljutomer, Kidričeva 73.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica ob
Progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
roku dveh mesecev od dneva te objave začetka stečajnega postopka. Vsaki prijavi je
potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljene
terjatve, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Vsi dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih. Ne plača se taksa za
prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji – ZPPSL. 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 številko
11 42200-7110006-51100333.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 15. 3. 2004 ob 14.30, pri tukajšnjem sodišču, v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil dne 9. 12. 2003 nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča. Pravne posledice začetka stečajnega postopka nastanejo
z dnem, ko je oklic o začetku stečajnega
postopka nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 9. 12. 2003
St 24/2003
S-107649
1. Z dnem 9. 12. 2003 se začne stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Lovrenčič – Trgovina in proizvodnja, Ljutomer d.o.o., Kolodvorska 28.
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 dokazih prijavijo
svoje terjatve stečajnemu senatu v roku
dveh mesecev od dneva te objave začetka
stečajnega postopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljene terjatve, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT. Vsi dokazi morajo biti priloženi
v dveh izvodih. Ne plača se taksa za prijavo
terjatev delavcev iz drugega odstavka
160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL. 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 številko
11 42200-7110006-51100243.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 15. 3. 2004 ob 14. uri pri tukajšnjem sodišču, v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil dne 9. 12. 2003 nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča. Pravne posledice začetka stečajnega postopka nastanejo

z dnem, ko je oklic o začetku stečajnega
postopka nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 9. 12. 2003
St 18/2002
S-107650
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Petejan Impex, Uvoz
- izvoz, d.o.o., Miren, v stečaju, izven naroka dne 9. 12. 2003 sklenilo:
Stečajni postopek v tej zadevi se zaključi.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
tega sodišča, vl. št. 10067900.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi pri
stečajnem dolžniku v zvezi s stečajnim postopkom.
Premoženje oziroma sredstva, ki so ostala, to so vse neizterjane terjatve do dolžnikov v Sloveniji in tujini, se prenesejo na
edinega ustanovitelja stečajnega dolžnika
Tomaža Petejana, Miren 5g, Miren.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 12. 2003
St 37/2003
S-107651
To sodišče je na seji senata dne 8. 12.
2003 pod opr. št. St 37/2003 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Konfekcija “Vesna“ – šivanje tekstilnih izdelkov, Vesna Slobodnik s.p., Slamna vas
15, Metlika, matična številka 5184864, šifra dejavnosti 18.220, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Konfekcija Vesna – šivanje tekstilnih izdelkov, Vesna Slobodnik s.p., Slamna vas 15,
Metlika, 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 8. 12. 2003
St 19/2003
S-107652
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 19/2003, z dne 8. 12. 2003 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Miran Milošič Bar MM2 s.p., Ulica 1. maja 7, Ptuj.
Odslej firma glasi: Miran Milošič Bar
MM2 s.p., Ulica 1. maja 7, Ptuj - v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen Ignac Marinič, univ. dipl. ek., Svetozarevska
10/II, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 10. 3.
2004, ob 9. uri, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
8. 12. 2003.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 8. 12. 2003
St 29/2000
S-107693
To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 29/2000 z dne 13. 5. 2003 ustavilo
stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
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Ingen – Gradbeni inženiring d.o.o. Piran
v stečaju in se stečajni postopek nadaljuje
zoper stečajno maso.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 11. 12. 2003
St 146/2002
S-107694
To sodišče je v stečajni zadevi samostojnega podjetnika Bečiri Misima s.p., Maribor, Beograjska ul. 9, zaradi neznanega
bivališča in neznanega sedeža dejavnosti
postavilo začasnega zastopnika.
V zadevi se obravnava predlog upnika
Republike Slovenije, Ljubljana, Gregorčičeva 20, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Mariboru, naj sodišče nad dolžnikom začne in izvede stečajni
postopek.
Začasni zastopnik je odvetnik Darko Vran
iz Maribora, Ul. Talcev 3, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 12. 2003
St 27/95
S-107746
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Konus Konum, Proizvodnja in konfekcioniranje umetnih usenj d.o.o., Mestni trg
18, Slovenske Konjice - v stečaju, se zaključi.
2. Zaključek stečajnega postopka se objavi na oglasni deski.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris dolžnika: Konus Konum, Proizvodnja
in konfekcioniranje umetnih usenj d.o.o.,
Mestni trg 18, Slovenske Konjice, iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 12. 2003
St 7/96
S-107747
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Emo Eterna, Proizvodno podjetje d.o.o.,
Mariborska 86, Celje - v stečaju, se zaključi.
2. Zaključek stečajnega postopka se objavi na oglasni deski.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris dolžnika: Emo Eterna, Proizvodno
podjetje d.o.o., Mariborska 86, Celje, iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 12. 2003
St 107/2003
S-107748
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 107/2003 sklep z dne 11. 12.
2003:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom
Vavh Aleš s.p., Bistro Jaka, Kidričeva
2/b, Velenje (matična št. 1040693), se
začne in takoj zaključi v skladu z dol. 99/I
ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Vavh Aleš s.p.,
Bistro Jaka, Kidričeva 2/b, Velenje (matična št. 1040693), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 12. 2003
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St 55/2003
S-107749
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 55/2003 dne 12. 12. 2003 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Gastform, Hotelska in kuhinjska oprema ter profesionalne pralnice, d.o.o.,
Škofja Loka, Hafnarjevo naselje 17,
Škofja Loka.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Janko Maček, Zvirče 28a, Tržič.
Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, naj sodišču z obrazloženo vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje
točke.
Člani upniškega odbora so:
1. Electrolux Laundry System, Sweden
AB, S-34180,
2. SKB Banka d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4,
3. Factor Banka d.d., Tivolska 48, p.p.
2626 Ljubljana,
4. Kaerntner Sparkasse AG, Neuer
Platz 14, Celovec,
5. Mišo Cerovski, Podlubnik 154, Škofja Loka.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 12. 12. 2003.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 12. 2003
St 189/2003
S-107750
To sodišče je s sklepom z dne 21. 11.
2003 pod opr. št. St 189/2003 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Tora Print d.o.o., Ulica Jožeta Jame 14,
Ljubljana, matična številka 5419255, šifra
dejavnosti 22.220.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, naj poravnalnemu senatu z
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili
v 30 dneh po objavi tega oklica prijavijo
svoje terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun
št. 01100-1000339014 (sklic na št. 11
42188-7110006).
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave
(21. 11. 2003).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Staška Mrak Jamnik iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Vele d.d., Domžale,
– Induplati Holding d.d., Zg. Jarše,
Domžale,
– EPS Grafika d.o.o., Ljubljana,
– SKB Banka d.d., PE Novo mesto,
– Marjan Zupan, predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 21. 11. 2003.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 12. 2003
St 148/2003
S-107751
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom F.T. Gostinstvo d.o.o., Trubarjeva 23, Ljubljana, za dne 23. 1.
2004 ob 11.10, v sobi 363/III tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta
finančne reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med uradnimi
urami v ponedeljek, sredo in petek od
9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 12. 2003
St 158/2002
S-107752
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 158/2002 dne 8. 12. 2003 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Soleil d.o.o., Komenskega 22, Ljubljana, zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 12. 2003
St 43/2003
S-107753
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Bar Benjamin, Zemljič Klavdija s.p.,
Rogoza, Ob gramoznici 15, Miklavž, se v
skladu s členom 99/I ZPPSL začne in takoj
zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške tega
postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 12. 2003
St 188/2002
S-107754
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom M.P.P. Livarna, Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o. - v stečaju, Maribor, se v skladu s 169. členom
ZPPSL zaključi, saj so končana vsa opravila
iz stečajnega postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 12. 2003
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St 44/2003
S-107756
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad Gorice Trgovsko podjetje d.o.o. Šentilj, dne 26. 1. 2004 ob 9. uri, v sobi 253
tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne reorganizacije na tukajšnjem sodišču,
soba 217, v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 12. 2003

Dražbeni oklici
N 164/2001
Ob-107935
Dne 9. 3. 2004 se bo ob 10. uri, pri
Okrajnem sodišču v Mariboru, v sobi 129,
opravila javna dražba nepremičnine, vlož.
št. 385, k.o. Kamnica, s parc. št. 243/13 –
dvorišče in stanovanjska stavba, kjer so solastniki Anton Puhman do 1/4, Stanka Supančič (Puhman) do 1/4 in Dragica Soltar
do 1/2, s pripisanima plombama št.
3485/2001 in št. 9158/2002.
Vrednost nepremičnine znaša 9,014.053
SIT.
Sodišče opozarja na odredbo o prodaji
na oglasni deski sodišča.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 12. 2003

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Cimerman Pavle s.p., Dolenjska cesta 256,
Škofljica, štampiljko pravokotne oblike, velikosto 50x20mm z napisom Cimerman mizarstvo
montaža, dodelava in izdelava lesenih in plastičnih predmetov Cimerman Pavle s.p. Dolenjska cesta 256, SI-1291 Škofljica.
gnw-139703

Priglasitveni list
ARVAJ, Anton Arvaj s.p. - mesarija, Britof
25,
Kranj,
obrtno
dovoljenje,
št.
027099/1912/01-28/2000, izdano dne 18.
2. 2000. gnl-139885
Belič Alojzija Slava, Rožna dolina, Cesta
VIII/15, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 28-1582/94, izdan dne 21. 12. 1994.
gny-140101
Dekleva Aleš, Ilirska ulica 8, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 27-1009/94.
gnc-140144
Furlan Bojan, Brje 80, Dobravlje, odločbo
o obrtnem dovoljenju, št. 005947/0833/0011/1995, izdana dne 6. 3. 1995 pri OZS.
gnk-139786
Hrušovar Franci, Stolovnik 17, Brestanica,
obrtno dovoljenje, št. 039969/0184/0029/1995. gnp-139781
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Ivanić Branko, Ig 322, Ig, priglasitveni list,
opravilna št. 28-0374/94, izdan dne
29.4.1994. gnj-139712
Izdelava predmetov iz papirja in prodaja na
drobno, Jože Krivec s.p., Kamnogoriška 49,
Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
032605/0131/00-37/1995, izdana dne 6. 3.
1995. gnm-139934
Jančar Franc s.p. Vodovodne instalacije,
Novo Polje, Cesta XII/6, Ljubljana-Polje, priglasitveni list, opravilna št. 26-1429/95,
mat. št. 5208854, izdan dne 1. 1. 1995.
gnh-139639
Klemenčič Konrad, Grenviška 10/a, Maribor, priglasitveni list, opravilna št. 0644171/95, izdan dne 1. 1. 1995. gnl-139610
Martinkovič Vladimira, Prvomajska 3/a, Maribor, priglasitveni list, opravilna št. 0643102/95, izdan dne 1. 1. 1995. gnf-139945
Mejak Nadja, Ilirska 14, Izola - Isola, priglasitveni list, opravilna št. 013-0179/94, izdan
dne 18. 5. 1994. gnz-140025
Mejavšek Bernarda, Spodnje Gorje 212,
Zgornje Gorje, priglasitveni list, opravilna št.
44-1037/94. gnd-139793
Miloševič Brane, Celovška 159, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 480/VII - reg.
št., izdan dne 4. 2. 1980. gnd-139897
Mohorčič Evgen, Kraška cesta 36, Divača,
priglasitveni list, opravilna št. 48-0849/95, izdan dne 1. 1. 1995. gnm-139713
Novak Robert s.p., Nade Kovačič 3, Miklavž na Dravskem polju, priglasitveni list, opravilna št. 064-2636/94, izdan dne 19. 12. 1994.
gny-139622
Petek Franc s.p. - Avtoprevozništvo, Grajena 2/a, Ptuj, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 060324/2055/01-52/1997, izdana dne 7.
2. 1997, izdala OZS. gnv-139954
Počkaj Lidija, Pod Videžem 18, Kozina, priglasitveni list, opravilna št. 48-0915/95, izdan
dne 1. 12. 1995. gne-139946
Skuhala Miran, Iljaševci 4, Križevci pri Ljutomeru,
obrtno
dovoljenje,
št.
022710/0386/00-39/1995 in odločbo z enako številko, izdano dne 6. 3. 1995.
gnm-139809
Sluga Valter, Pot pomorščakov 8, Portorož
- Portorose, priglasitveni list, opravilna št. 400623/94, izdan dne 8. 4. 1996. gnh-139614
Sluga Walter, Pot pomorščakov 8, Portorož
- Portorose, priglasitveni list, opravilna št. 400623/94, izdan dne 1. 12. 1994.
gnq-139938
Šarh Srečko s.p., Lobnica 49, Ruše, priglasitveni list, opravilna št. 068-0420/95.
gnw-139949
Topolnik Dejan, Majšperk 61, Majšperk, obrtno dovoljenje, št. 045568/0668/0052/1995 - reprezentativno, izdano dne 6. 3.
1995 pri OZS. gnp-140056
Višič Ramon s.p., Vojkovo nabrežje 16, Koper - Capodistria, priglasitveni list, opravilna št.
17/II3-1432/94, izdan dne 31. 12. 1994.
gno-140057
Vozelj Bojan, Lucija, Ukmarjeva 16, Portorož - Portorose, priglasitveni list, opravilna
št. 40-0766/95, izdan dne 1. 1. 1995.
gnf-140028
Zovko Vladimir, Stari trg 21, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 25-0165/94, izdan
dne 11. 5. 1994. gnf-139820
Zupanc Erika, Pernica 41/a, Pernica, priglasitveni list, opravilna št. 064-0959/94.
gnm-139609
Žuran Dragica, Miklavška cesta b.š., Hoče,
priglasitveni list, opravilna št. 064-2519/94,
izdan dne 7. 12. 1994. gnk-139940

Žužek Tine, Jakičevo 1, Velike Lašče, priglasitveni list, opravilna št. 28-1799/94, izdan
dne 30. 12. 1994. gnu-140080
Žvab Igor, Lokve 9/a, Črnomelj, odločbo o
obrtnem dovoljenju, št. 051285/0800/0115/1998, izdana dne 22. 1. 1998.
gng-139944

Potne listine
Babošek Aleksandra, Ulica Arnolda Tovornika 17, Maribor, potni list, št. P00192131.
gnn-140016
Bertoncelj Janez, Brezje pri Tržiču 38, Tržič, potni list, št. P00307508. gnw-139824
Bjelić Petar, Koroška cesta 51, Kranj, potni
list, št. P00608720. gnp-140156
Brovč Tanja, Gradnikove brigade 31, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
53859. gnz-139846
Cigoj Kuzma Nika, Ul. Koroškega bataljona
13, Ljubljana, potni list, št. P00252131.
gnm-139909
Čepar Dragica, Malejeva ulica 3, Ljubljana,
potni list, št. P00492474. gni-139888
Čisar Kopač Angela, Stari trg 28, Ljubljana, potni list, št. P00482427. gni-140138
Čonda Jasmin, Ulica Milana Majcna 24,
Ljubljana, potni list, št. P00428930.
gnk-140136
Debeljak Igor, Trubarjeva 71, Celje, potni
list, št. P00367002. gnd-139743
Dubravčič Luka, Loka 108, Tržič, potni list,
št. P00895370. gne-139717
Filipović Milivoje, Formin 34/a, Gorišnica,
potni list, št. P00072779. gnn-140108
Filistum Marino, Bertoki, Sermin 27, Koper
- Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
37653. gnk-139861
Franca Ingrid, Sončna ulica 2, Koper - Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
99652, izdala UE Izola. gnb-139970
Golenko Robert, Žabljek 23, Laporje, potni list, št. P00203919. gnc-140044
Goljevšček Dejan, Zali breg 10/b, Dobrovo v Brdih, potni list, št. P00576567.
gnn-139833
Gregorič Edvard, Ivana Suliča 19, Šempeter pri Gorici, potni list, št. P00269301.
gny-139751
Gregorič Zorka, Ivana Suliča 19, Šempeter
pri Gorici, potni list, št. P00267167.
gnx-139752
Hrovat Grum Sandra, Trdinova 3/a, Novo
mesto, potni list, št. P00844936. gnx-139823
Janković Zoran, IX. korpus 54/a, Solkan,
potni list, št. P00775097. gnp-139831
Jurički Iva, Obrežje 18/a, Jesenice na Dolenjskem, maloobmejno prepustnico, št. AH
8215. gnp-139856
Kegl Marija, Novo polje, Cesta X/17, Ljubljana, potni list, št. P00093367. gnk-139736
Klakočar Katja, Drožanjska cesta 34/b,
Sevnica, potni list, št. P00799485.
gnq-140055
Klepić Zoran, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
potni list, št. P00912447. gnf-139641
Kočivnik Džoni, Lipje 10/a, Velenje, potni
list, št. P00858070. gns-139978
Košir Metka, Ul. Marije Mlinar 16, Ljubljana, potni list, št. P00255298. gni-140013
Kovjenić Slobodan, Goričane 6, Medvode,
potni list, št. P00398184. gng-140140
Krajnc Renato, Zg. Duplek 120/c, Spodnji Duplek, potni list, št. P00007904.
gnb-140045
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Medić Damir, Polanškova ulica 32, Ljubljana, potni list, št. P00841823. gnx-139873
Mehle Gorazd, Ob potoku 6, Ljubljana, potni list, št. P00059531. gni-139688
Mikelj Jernej, Jereka 31/a, Bohinjska Bistrica, potni list, št. P00778236. gnp-139981
Milojević Petko, Cesta v Gorice 147, Ljubljana, potni list, št. P00745257. gnp-139731
Mustač Heidi, Lukežiči 9, Renče, potni list,
št. P00006801. m-2749
Narić Radoslav, Prešernova 45, Domžale,
potni list, št. P00753545. gnr-140104
Orel Tanja, Trg Rivoli 5, Kranj, potni list, št.
P00594079. gnx-140048
Osolin Gašper, Brejčeva 25/a, Domžale,
potni list, št. P00487667. gnb-140145
Perona Vesna, Riharjeva 10, Ljubljana, potni list, št. P00276317. gnl-139810
Petrovič Jovan, Rimska 25, Ljubljana, potni list, št. P00743518. gnj-139987
Pirc Albert, Lovska 4, Domžale, potni list,
št. P00770599. gnb-139770
Podlogar Tim, Ulica bratov Kotar 25, Trzin,
potni list, št. P00181936. gnm-140084
Radelj Rafael, Stranska vas ob Višnjici 10,
Ivančna Gorica, potni list, št. P00930471.
gni-139892
Rampe Franc, Polzela 264, Polzela, potni
list, št. P00998793. gnh-139664
Remškar Andrej, Na Brezno 1, Brezovica
pri Ljubljani, potni list, št. P00490787.
gnz-139921
Repar Miroslav, Brje pri Koprivi 1, Dutovlje,
potni list, št. P00603025. gne-139867
Runtič Albert, Neverke 22, Košana, potni
list, št. P00843871. gnt-139652
Šernek Ignac, Franca Rozmana 9, Kranj,
potni list, št. P00912135. gnk-140036
Štihec Jožef, Tominškova 41, Ljubljana, potni list, št. P00848880. gny-139647
Tanšek Dalija, Mestni trg 13, Ljubljana, potni list, št. P00770466. gno-139757
Trobec Vladimir, Žerjalova ulica 14, Ljubljana, potni list, št. P00786206. gnz-140096
Velnar Uroš, Jagodje, Ilirska 37, Izola - Isola, potni list, št. P00470946. gno-139982
Verovšek Peter Joseph, Vegova 2, Ljubljana, potni list, št. P00448155. gnh-139914
Veselinović Vukašin, Preglov trg 11, Ljubljana, potni list, št. P00412138. gnw-140149
Vogrin Gašper, Podvelka 30, Podvelka, potni list, št. P000932558. gnp-139956
Vuk Tereza, Poljanska cesta 9, Ljubljana,
potni list, št. P00712502. gno-140157

Osebne izkaznice
Ardela Vera, Vrtovlje 93, Šempas, osebno
izkaznico, št. 1629977. gnz-139746
Artnik Irena, Drganja sela 56, Straža, osebno izkaznico, št. 1110122. gnl-140110
Bajda Polona, Vojkova 77, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 442665. gnq-139855
Ban Barbara, Prvenci 20, Markovci, osebno izkaznico, št. 397145. gnk-140111
Baš Martin, Podkum 50, Podkum, osebno
izkaznico, št. 908304. gnw-139649
Belovič Marjan, Kolodvorska 1, Veržej, osebno izkaznico, št. 1198726. gnv-139850
Benet Marija, Strossmayerjeva 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 56498. gnh-139689
Beravs Marjan, Ribno, Selska ulica 10,
Bled, osebno izkaznico, št. 323474.
gne-140117
Bilić Irena, Kebetova 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 372711. gne-140142
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Blatnik Luka, Ob sotočju 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 685467. gnf-139966
Boben Patricija, Bevkova ulica 8, Vipava,
osebno izkaznico, št. 1666084. gnr-139979
Bogdan Andreja, Pot na Kal 4, Hrastnik,
osebno izkaznico, št. 305094. gnd-140043
Božičnik Gregor, Gabrje 49, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1404351. gnk-139811
Bradaška Bojan, Reška 27, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 436066. gnw-139924
Breg Martina, Borštnikova ulica 32, Maribor, osebno izkaznico, št. 1419742.
gni-139863
Brovč Tanja, Gradnikove brigade 31, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 125318.
gnc-139844
Bučan Valentina, Vižmarska pot 28, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 46788.
gno-139732
Cernoia Mario, Jevšček 11, Kobarid, osebno izkaznico, št. 1570784. gnu-139976
Cizelj Rok, Pod hrasti 37, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 172334. gnu-140151
Cvikl Doroteja, Zimica 35, Zgornja Korena,
osebno izkaznico, št. 144103. gny-139947
Čepar Dragica, Malejeva ulica 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 417614. gng-139890
Čibašek Matej, Dunajska cesta 387, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1078376.
gnk-139711
Čopi Maksimilijan, Cesta na Markovec 5,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
640987. gni-139992
Črnčec Natalija, Jurovski dol 14, Jurovski
Dol, osebno izkaznico, št. 1362863.
gnq-139680
Čufer Minca, Prekomorskih brigad 14, Tolmin, osebno izkaznico, št. 1315495.
gnr-139754
Čuš Zvonko, Bratislavci 52, Polenšak, osebno izkaznico, št. 268761. gny-139697
Ćeman Esad, Hladilniška pot 26, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
517078.
gnc-139669
Draksler Katja, Cesta VDV 27, Dol pri Hrastniku, osebno izkaznico, št. 001191172.
gnh-139964
Erjavec Horvat Urška, Lackova cesta 43,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1127910.
gno-140132
Erpič Viktorija, Zg. Mladetiče 1, Tržišče,
osebno izkaznico, št. 1616164. gnq-139655
Filistum Marino, Bertoki, Sermin 27, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico, št.
P00083343. gnl-139860
Fingušt Edvard, Dvoržakova 10/b, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1526324. gne-139667
Fras Nina, Stari trg 6, Ljutomer, osebno
izkaznico, št. 1531865. gnx-139998
Gabrijelčič Ivan, Plave, Vojkova 14, Deskle,
osebno izkaznico, št. 676711. gng-140115
Gabron Andrej, Rocenska ulica 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1384560.
gnb-139745
Gartner Marjeta, Vodnikova 40, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 736936. gnh-140039
Gašparović Ana, Smrtnikova 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 816077. gnj-140137
Girandon Jure, Novo polje, Cesta XVII/11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 883526.
gnz-139696
Gjerkeš Marija, Hotiza, Pelinska ulica 9,
Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št.
1148576. gnj-139962
Glavič Mateja, Rožnik 14, Turjak, osebno
izkaznico, št. 1593297. gni-140113
Glogovac Branislav, Trg Dušana Kvedra 3,
Maribor, osebno izkaznico, št. 2731.
gny-139872

Godec Ferdo, Široka ulica 8, Selnica ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 1154583.
gng-139665
Godec Ivanka, Proletarskih brigad 21, Izola
- Isola, osebno izkaznico, št. 435182.
gnn-139983
Goljevšček Vojko, Zali breg 10/b, Dobrovo
v Brdih, osebno izkaznico, št. 1293692.
gnm-139834
Gradišnik Zoran, Brezno 45, Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št. 342767. gnq-140105
Grauner Marija, Hum 69, Kojsko, osebno
izkaznico, št. 1537629. gnt-139827
Grižon Ana, Sveti Peter 98, Sečovlje - Sicciole, osebno izkaznico, št. 861648.
gnt-139677
Gujtman Marjan, Šmarca, Radomeljska 10,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 1046297.
gno-139832
Guzaj Mitja, Cesta 1. maja 28, Hrastnik,
osebno izkaznico, št. 215594. gnc-139694
Hanželič Stanko, Cvetkovci 56, Podgorci,
osebno izkaznico, št. 1063433. gnp-139806
Hartner Boštjan, Tomšičeva cesta 10/a,
Velenje, osebno izkaznico, št. 601349.
gnw-139874
Hočevar Peter, Nova vas 1, Višnja Gora,
osebno izkaznico, št. 1478211. gnd-139868
Hofler Daniela, Pupinova 4, Maribor, osebno izkaznico, št. 150803. gnn-139958
Horvat Kristina, Žitna 19, Murska Sobota,
osebno izkaznico, št. 778535. gnx-139973
Hribar Jožica, Udje 11, Grosuplje, osebno
izkaznico, št. 738601. gnq-139755
Hrovat Marija, Celovška 108, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 534137. gnt-140077
Hrvatin Anej, Veluščkova 8, Izola - Isola,
osebno izkaznico, št. 1590459. gnb-140120
Irgl Stanko, Rabelčja vas 27, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 794513. gnm-139659
Jablanovec Bojan, Gruberjevo nabrežje 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 841115.
gnp-139706
Jamšek Jože, Gimnazijska 15/c, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 1234788. gnd-140143
Jančič Boris, Lenartova 6, Mežica, osebno
izkaznico, št. 765617. gnf-139691
Kapun Srečko, Gozdna 6, Veržej, osebno
izkaznico, št. 1408003. gnm-139984
Kapustič Marica, Ob zeleznici 14, Maribor,
osebno izkaznico, št. 908390. gnr-140129
Karnovšek Helena, Jarmovec 7, Dramlje,
osebno izkaznico, št. 141165. gnm-139959
Kavar Martin, Brezovica 1/b, Kropa, osebno izkaznico, št. 1711199. gno-139857
Kavar Urška, Brezovica 1/b, Kropa, osebno izkaznico, št. 1582341. gnm-139859
Kavec Marjana, Tugomerjeva 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 90644. gnl-139960
Kejžar Anica, Ulica bratov Mernik 9, Zreče,
osebno izkaznico, št. 776428. gnt-139952
Klemenčič Igor, Športna ulica 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1262312. gnd-140093
Klobučar Zvonka, Cesta prvega maja 61,
Kranj, osebno izkaznico, št. 1432438.
gnu-140130
Kokolj Gregor, Celovška cesta 269, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1234360.
gne-139817
Kolar Miran, XIV. divizija 13, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 377846.
gny-139672
Konič Manca, Poljanski nasip 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 257581.
gne-140017
Koruza Boris, Tovarniška 3/c, Ajdovščina,
osebno izkaznico, št. 991809. gnd-139693
Koščak Marko, Ponova vas 59/b, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 1697199. gnl-139760
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Kovačič Marinič Erika, Biljana 5/a, Dobrovo v Brdih, osebno izkaznico, št. 1032031.
gny-140122
Kozina Uroš, Dergomaška 17, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 791355. gnj-140112
Krajnc Patricija, Zamušani 83/c, Ptuj, osebno izkaznico, št. 268711. gny-139747
Krajnik Drago, Brezen 62, Vitanje, osebno
izkaznico, št. 1621891. gnx-139673
Kravanja Nika, Rožna 17, Postojna, osebno izkaznico, št. 461310. gnc-140119
Križančič Mitja, Pušnikova 2, Maribor, osebno izkaznico, št. 843794. gns-139653
Kuhar Jelka, Rosinova ul. 4, Maribor, osebno izkaznico, št. 728080. gnd-140118
Kunčič Sandra, Mlaka, Na griču 33, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1680140. gns-139678
Kuralt Tina, Sitarska pot 19, Kranj, osebno
izkaznico, št. 1219881. gns-140103
Kušar Dušan, Grliče 37, Podplat, osebno
izkaznico, št. 1541453. gnf-139741
Kuštrin Dimitri, Hrvatini 127, Ankaran - Ankarano, osebno izkaznico, št. 1243460.
gnq-139980
Lah Domen, Regentova 12, Maribor, osebno izkaznico, št. 1572310. gnn-139683
Lah Karmen, Regentova 12, Maribor, osebno izkaznico, št. 240532. gnj-139662
Lah Katja, Regentova 12, Maribor, osebno
izkaznico, št. 1572311. gni-139663
Lapajne Frančišek, Zelenica 14, Logatec,
osebno izkaznico, št. 561062. gnj-139912
Lapornik Tomaž, Omersova ulica 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 209913.
gnz-139871
Lipovec Marija, Stara cesta 79, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 1018636. gnu-139676
Ljubi Sabina, Sp. Hotič 52, Litija, osebno
izkaznico, št. 1315523. gnr-140154
Loboda Ana, Dolinska 56, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 775970.
gny-139972
Lozar Katja, B. Kraigherja 2, Kidričevo,
osebno izkaznico, št. 1257764. gnw-140124
Luzar Anton, Dol. Gradišče 12, Šentjernej,
osebno izkaznico, št. 1474002. gnd-139668
Manojlović Zlatko, Šegova 6, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 374585. gnn-139858
Maver Anton, Dečja vas 11, Zagradec, osebno izkaznico, št. 310996. gng-139640
Maver Darja, Veliko Globoko 22, Zagradec,
osebno izkaznico, št. 1033906. gnu-139826
Mihelič Dimitrij, Brdo 20, Bovec, osebno
izkaznico, št. 1519093. gnq-139830
Milač Matilda, Zg. Pirniče 12, Medvode,
osebno izkaznico, št. 486199. gnd-139643
Močnik Matjaž, Vir, Zoisova 18, Domžale,
osebno izkaznico, št. 1196509. gnf-140116
Mrak Joško, Ulica padlih borcev 9, Tolmin,
osebno izkaznico, št. 663965. gnj-139837
Mrhar Klemen, Gradišče nad Pijavo gorico
185, Škofljica, osebno izkaznico, št. 311839.
gnc-139819
Muhič Venčeslav, Ulica heroja Zidanška 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1626461.
gnc-140094
Narobe Matija, Študljanska cesta 89, Domžale, osebno izkaznico, št. 1121490.
gnu-139701
Neuholt Biserka, Kasaze 105/a, Petrovče,
osebno izkaznico, št. 276186. gno-140107
Nikl Jasmina, Vranji vrh 27, Sladki Vrh, osebno izkaznico, št. 394865. m-2752
Nilić Rozalija, Nad mlini 35, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 402262. gno-139682
Obrekar Tadej, Dolenja Trebuša 12, Slap
ob Idrijci, osebno izkaznico, št. 1709431.
gnw-139674
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Orehovec Jure, Čeplje 31, Vransko, osebno izkaznico, št. 421399. gnk-139661
Perdih Petra, Knezova 35, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1495290. gnn-139708
Perhavec Ivan, Ledine 32, Nova Cerkev,
osebno izkaznico, št. 1601270. gnf-139991
Pervan Marko, Prušnikova 19, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 185328. gnd-139843
Pesko Jana, Keršičev hrib 11, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 1341748. gns-140078
Petek Drago, Perzonali 17, Prevalje, osebno izkaznico, št. 759045. gnl-139660
Petrovič Jovan, Rimska 25, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 139072. gnk-139986
Pfeifer Martin, Naselje heroja Maroka 9,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 520173.
gnw-139849
Pilih Stanislava, Trnoveljska cesta 3, Celje,
osebno izkaznico, št. 484098. gnf-139666
Pintar Jasna, Martinj vrh 46, Železniki, osebno izkaznico, št. 345116. gnl-139910
Podlogar Alenka, Ulica bratov Kotar 25,
Trzin, osebno izkaznico, št. 7923. gnl-140085
Podlogar Rok, Polhov Gradec 41, Polhov
Gradec, osebno izkaznico, št. 382228.
gnu-139776
Podrekar Anton, Cankarjeva ulica 3, Žalec,
osebno izkaznico, št. 415537. gnu-139951
Pokrajac Nataša, Šlandrova ulica 37, Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št. 883023.
gnq-139955
Poljšak Danica, Na peči 24, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1483111. gnq-140005
Ponomarenko Tilka, Bidovčeva 22/c, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
1227434. gnb-139670
Potočnik Jožica, Pobeška 41, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 1276462.
gnv-139975
Potrata Doroteja, Ulica talcev 15, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 67784.
gnw-139974
Pranjić Marjana, Tomšičeva 29, Velenje,
osebno izkaznico, št. 1721997. gnv-139675
Praprotnik Stanislav, Pavlovci 1, Ormož,
osebno izkaznico, št. 620412. gnm-139684
Pungerčič Franc, Lojzeta Spacala 38, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 965580.
gno-139807
Radosavljević Mira, Trubarjeva cesta 75,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1126978.
gnk-140161
Rambaher Ivana, Ljubljanska 7/b, Maribor,
osebno izkaznico, št. 711893. gny-140047
Razbornik Tadej, Meža 155/a, Dravograd,
osebno izkaznico, št. 1551516. gns-140128
Rezar Gregor, Bukovžlak 28, Teharje, osebno izkaznico, št. 167694. gnf-139716
Ribežil Klemen, Litostrojska 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 985149. gnq-139805
Robas Marija, Glavni trg 13, Mengeš, osebno izkaznico, št. 131283. gnx-140123
Rojc Marija, Ulica bratov Učakar 34, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 236478.
gne-139821
Runtič Albert, Neverke 22, Košana, osebno izkaznico, št. 1595077. gnu-139651
Rutar Stanislav, Dobropolje 3, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št. 1556537.
gno-139607
Samsa Franc, Ulica Molniške čete 17, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1132507.
gnc-139994
Setnikar Viktorija, Gotska 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1070344. gnf-139916
Sladič Darja, Jenkova 17, Velenje, osebno
izkaznico, št. 1522037. gnl-139835
Sluga Vinko, Braslovče 65, Braslovče, osebno izkaznico, št. 159424. gnt-140127

Sršen Klavdija, Kolovška cesta 2, Radomlje, osebno izkaznico, št. 42331.
gng-139865
Stergar Zofija, Carja Dušana 20, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 797207. gnc-140069
Šalehar Lea, Ratež 14/a, Brusnice, osebno izkaznico, št. 1412732. gns-139853
Šanca Aleš, Keršetova ulica 4, Laško, osebno izkaznico, št. 1455691. gni-140088
Šernek Ignac, Franca Rozmana 9, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1298088. gnj-140037
Šket Alojz, Zaboršt, Ihanska cesta 16, Domžale, osebno izkaznico, št. 80706.
gng-139915
Škofič Ivana, Plečnikova ulica 2, Maribor,
osebno izkaznico, št. 1594871. gnp-139656
Štih Nada, Ob sotočju 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 227959. gnf-140141
Štihec Jožef, Tominškova 41, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 318339. gnz-139646
Tavčar Domen, Cesta na jezero 14, Cerknica, osebno izkaznico, št. 1316013.
gng-139765
Terčič Stanislav, Jazbina 7, Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 974453.
gnf-139841
Tešar Jožef, Prešernova 43, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 782286. gno-139882
Tofant Marija, Vrhe 57, Teharje, osebno
izkaznico, št. 805853. gnh-139939
Topuz Ermin, Skubičeva 10, Brezovica pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 1141124.
gnh-140139
Trobec Franc, Ulica borca Petra 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1284274.
gnz-139896
Trobec Vladimir, Žerjalova ulica 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 939892.
gnb-140095
Turnšek Ivan, Fram 79, Fram, osebno izkaznico, št. 1466864. gnn-139658
Urbič Polonca, Rožna dolina, Cesta IX/28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1026822.
gnn-139937
Verovšek Peter Joseph, Vegova 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1274478.
gni-139913
Vičar Nina, Sončni grič 20, Velenje, osebno izkaznico, št. 1329606. gnv-140100
Vidonja Goran, Rakičan, Lendavska 17,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
1391198. gnt-139977
Vodopivec Marko, Žigoni 69, Renče, osebno izkaznico, št. 1552382. gnr-139829
Vogrin Marija, Cankarjeva ulica 26/a, Maribor, osebno izkaznico, št. 556067.
gne-139842
Vogrinec Štefan, Gerečja vas 95, Hajdina,
osebno izkaznico, št. 1281330. gns-139828
Volavšek Hermina, Golovec 14, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 708257. gnp-140081
Volčič Simon, Rodik 4/d, Kozina, osebno
izkaznico, št. 231814. gnj-139887
Volf Aleksandra, Soteska 39, Straža, osebno izkaznico, št. 1253635. gnt-139852
Vreš Sara, Begunjska cesta 51, Tržič, osebno izkaznico, št. 1206413. gnq-139705
Vuk Tereza, Poljanska cesta 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 128970. gny-140097
Zamperlo Bizjak Eva, Sajovčevo naselje 69,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 1717504.
gnh-139839
Zdovc Ksenija, Legen 84, Slovenj Gradec,
osebno izkaznico, št. 1582056. gne-139692
Zgonc Ljudmila, Smoletova 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 340030. gni-139638
Zoranović Radomir, Šolska ulica 12/a,
Novo mesto - Krka, osebno izkaznico, št. AH
3782 - za tujce. gnc-139969
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Žmavec Boris, Teplyjevo naselje 3, Maribor,
osebno izkaznico, št. 330764. gng-139740
Žnidarič Andreja, Tibolci 21/a, Gorišnica,
osebno izkaznico, št. 1429313. gnk-139836
Župan Angela, Rojčeva 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 422798. gnp-139881
Žužek Cvetka, Ižakovci 180, Beltinci, osebno izkaznico, št. 628835. gnr-139679

Vozniška dovoljenja
Abdel Karim Tamara, Zaloška cesta 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1371830, reg. št. 235776, izdala UE Ljubljana. gni-139738
Agron Jašari, Podkraj 79, Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7845.
gnn-139933
Alič Branka, Dragomer, V Loki 12, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 7402, izdala UE Vrhnika. gnn-140083
Antlej Aleš, Bodrišna vas 14, Grobelno, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 19133,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnv-140050
Bahun Marko, Partizanska 13, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 818339, reg.
št. 5820, izdala UE Tržič. gnr-139929
Banič Željko, Ravno 16, Raka, vozniško
dovoljenje,
kat.
ABGH,
št.
12427.
gnm-139734
Barbo Ksenja, ulica Slavka Gruma 92,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
36710, izdala UE Novo mesto. gnp-139631
Barjaktarević Radovan, Nikole Tesle 31, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 16416. gnc-139794
Bejek Goran, Fokovci 72, Fokovci, vozniško dovoljenje, reg. št. 39706. gns-139903
Benedetič Andrej, Hum 5, Kojsko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 43477.
gnr-139804
Bešić Džemal, Chengdujska cesta 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1565510, reg. št. 207481, izdala UE Ljubljana. gnx-139948
Bibianko Dunja, Goriška cesta 65, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1054532, reg. št. 25776, izdala UE Velenje.
gnx-139748
Bizjak Maksimiljan, Stantetova 15, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH,
št. S 1855397, reg. št. 15497, izdala UE Velenje. gnk-139961
Bizjak Mateja, Zagon 23, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7714, izdala UE
Postojna. gnf-140066
Bizjak Primož, Log, Rimska cesta 53, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 15581, izdala UE Vrhnika. gnh-139764
Borštnik Mihael, Rakitna 83, Preserje, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur.
l. RS, št. 70/2003. gnt-140152
Božičnik Gregor, GaLlusovo nabrežje 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1759967, reg. št. 171014, izdala UE Ljubljana. gnj-139812
Briščik Diana, Goriška ulica 49, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 845893,
reg. št. 138474, izdala UE Ljubljana.
gnc-139644
Cerar Damjan, Dob, Kidričeva 8, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h BGH,
št. S 1800948, reg. št. 39489, izdala UE Domžale. gnp-140135
Cizelj Rok, Pod hrasti 37, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1714987,
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reg. št. 204418, izdala UE Ljubljana.
gnv-140150
Cotič Boštjan, Cviblje 34, Dolenjske Toplice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 32757,
izdala UE Novo mesto. gnw-139799
Cotič Robert, Miren 181, Miren, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 24123, izdala UE
Nova Gorica. gnw-139628
Cvikl Doroteja, Zimica 35, Zgornja Korena,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 674311,
reg. št. 77373, izdala UE Maribor.
gnv-139950
Cvitko Macedoni Vojka, Turopolje 16, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18986, izdala UE Novo mesto. gnu-139801
Čebron Janka, Preserje 81, Branik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 28893, izdala
UE Nova Gorica. gnw-139774
Čepar Dragica, Malejeva ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1610425,
reg. št. 249803, izdala UE Ljubljana.
gnh-139889
Čibašek Matej, Dunajska cesta 387, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BFGH, št. S 1870606, reg. št. 205890, izdala UE Ljubljana. gnp-139710
Čuček Milivoj, Štefanova ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 411363,
reg. št. 9214, izdala UE Ljubljana.
gnq-139880
Debeljak Igor, Trubarjeva 71, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 341309, reg.
št. 12586. gne-139742
Debeljak Petra, Rozmanova 34, Piran - Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
50939, reg. št. 12704, izdala UE Piran.
gnm-139634
Debevc Borut, Na Lipico 5/a, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1552655,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnj-139687
Dedić Mirsad, Klavčičeva ulica 11, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19056,
izdala UE Kamnik. gnc-139869
Dobaja Zvonimir, Dravski dvor, Lovska ulica
13/a, Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 910949, reg. št.
30104, izdala UE Maribor. gng-140165
Draksler Katja, Cesta VDV 27, Dol pri Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6296,
izdala UE Hrastnik. gng-139965
Drašler Roman, Podmilščakova ulica 44/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1107879, reg. št. 127080, izdala UE
Ljubljana. gnx-139723
Ferlež Urh, Cigaletova ulica 4, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1282455, reg.
št. 45317. gnv-139750
Figelj Alen, Cankarjeva 78, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 46345, izdala UE Nova Gorica. gnn-139633
Fingušt Edvard, Dvoržakova 10/b, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 714577,
reg. št. 31565, izdala UE Maribor. gnz-139671
Frank Metja, Dolnja Bitnja 15, Prem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S000206178,
izdala UE Ilirska Bistrica. gnb-140070
Gabron Andrej, Rocenska ulica 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BGH, št. S 1717557, reg. št. 131632, izdala
UE Ljubljana. gnc-139744
Gabron Janez, Cesta Kokrškega odreda
26, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. A do 125
ccm, BGH, št. S 1308001, reg. št. 43931,
izdala UE Kranj. gnx-139798
Gjerkeš Marija, Hotiza, Pelinska ulica 9,
Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 6184, izdala UE Lendava.
gni-139963

Golja Mirjam, Oljčna pot 12, Piran - Pirano,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI 11573,
izdala UE Piran. gnv-139900
Govejšek Andraž, Dolenja vas pri Polh. Gradcu 47, Polhov Gradec, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1504174, reg. št. 234199,
izdala UE Ljubljana. gnp-139681
Grah Sašo, Šentvid pri Lukovici 33, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001428949, reg. št. 36106, izdala UE Domžale. gnd-139768
Gregor Stanislava, Brdinje 53, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
3510, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnt-139627
Gregorčič Igor, Janeza Puharja 6, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BCEGH, št. S 1641515, reg. št. 54755, izdala UE
Kranj. gnl-139935
Grkalić Marin, Bizeljska cesta 11, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 16744,
izdala UE Brežice. gne-140042
Habinc Marija, Maistrova 4, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14896, izdala
UE Brežice. gnn-139941
Hanželič Stanko, Cvetkovci 56, Podgorci,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št.
5262, izdala UE Ormož. gnj-139637
Hudej Dušanka, Brodarjeva 2, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 000986833,
reg. št. 31943. gnp-140031
Jamšek Jože, Gimnazijska cesta 15/c, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 126, izdala UE Trbovlje. gnz-140146
Jan Jernej, Naselje Jaka Bernarda 1, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1321586,
reg. št. 10294, izdala UE Tržič. gnv-139625
Janša Ivan, Prešernova 3, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 0828213, reg. št.
14655. gnt-139802
Jernejšek Marko, Sedraž 13/b, Laško, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1486089. gnj-139862
Kavar Urška, Brezovica 1/b, Kropa, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1713065,
reg. št. 24368. gns-139803
Kebec Tamara, Plavje 66, Škofije, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1858279, reg.
št. 29492, izdala UE Koper. gnr-139629
Kirn Jernej, Ul. mladih borcev 3, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7934.
gnn-140033
Klemenčič Igor, Športna ulica 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 849800,
reg. št. 158299, izdala UE Ljubljana.
gne-140092
Klepić Zoran, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH,
št. S 1613118, reg. št. 232660, izdala UE
Ljubljana. gne-139642
Kokolj Gregor, Celovška cesta 269, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1106042, reg. št. 183528, izdala UE Ljubljana. gnf-139816
Kolenc Terezija, Pot v Mlake 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1615666, reg. št. 11264, izdala UE Ljubljana. gnx-139648
Koligar Erna, Groblje pri Prekopi 38, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
35445, izdala UE Novo mesto. gnb-139920
Koralt Tina, Sitarska pot 19, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH, št. S
1659643, reg. št. 56669, izdala UE Kranj.
gnz-140071
Koščak Marko, Ponova vas 59/b, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1888232, reg. št. 20101, izdala UE Grosuplje. gnm-139759
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Kovač Gaj, Lokavec 124/a, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1745821,
reg. št. 10410, izdala UE Ajdovščina.
gnh-139968
Krajnc Robert, Erjavčeva 33, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1849616,
reg. št. 92590, izdala UE Maribor.
gnv-139875
Krevs Aljaž, Vojkova cesta 87, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 698764,
reg. št. 22621, izdala UE Ljubljana.
gnp-140131
Lah Karmen, Regentova 12, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S 1331075,
reg. št. 82831, izdala UE Maribor. gnl-139685
Lapajne Frančišek, Zelenica 14, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 842, izdala UE Logatec. gnk-139911
Lapornik Tomaž, Omersova ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1455059, reg. št. 243506, izdala UE Ljubljana. gnb-139870
Lokot Marija, Pivška 5, Postojna, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 14583. gny-139797
Lozar Katja, B. Kraigherja 2, Kidričevo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1635681,
izdala UE Ptuj. gnq-139930
Mahnič Milan, Stara cesta 5/b, Portorož Portorose, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. SI 27293, reg. št. 4528, izdala UE Piran. gnb-139795
Makarič Anica, Efenkova 2, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH, št. S
1757920, izdala UE Žalec. gni-140163
Makovec Mitja, Gradišče pri Lukovici 18,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1780473, reg. št. 39633,
izdala UE Ljubljana. gnm-140159
Mauh Marija, Marija Dobje 5, Dramlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10659,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnl-139864
Maver Darja, Veliko Globoko 22, Zagradec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1338526,
reg. št. 22111, izdala UE Grosuplje. gnv-139825
Miklavčič Vojka, Pregljeva 7, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1741555, reg.
št. 50743. gns-139753
Milojević Petko, Cesta v Gorice 147, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1775616, reg. št. 159637, izdala
UE Ljubljana. gnq-139730
Miškić Muhamed, T. Dežmana 10, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1254346,
reg. št. 49899, izdala UE Kranj. gnd-140068
Mlakar Tanja, Stopče 32/b, Grobelno, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, reg. št.
7425, izdala UE Šentjur pri Celju. gnn-140133
Murko Ferdinand, Biš 51, Trnovska vas, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 312885,
izdala UE Ptuj. gnq-139905
Narobe Matija, Študljanska cesta 89, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1263825, reg. št. 33531, izdala UE Domžale.
gnz-139700
Noč Marija, Zgornja Lipnica 26, Kamna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1860491, reg. št. 29586. gnc-139919
Novaković Anđelko, Vrh nad Želimljami 31,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1490739, izdala UE Ljubljana. gnh-139739
Paj Jože, Podšmihel 16, Laško, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 571457.
gno-140082
Pauko Milan, Vintarovci 2, Destrnik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1053237,
izdala UE Ptuj. gnu-139626
Pavli Špela, Cesta Tončke Čeč 71, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12924,
izdala UE Trbovlje. gno-139761
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Pečovnik Marko, Frajhajm 12, Šmartno na
Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
22797. gnt-139902
Pesko Jana, Keršičev hrib 11, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 4038,
izdala UE Trbovlje. gnr-140079
Petek Klemen, Rore 11, Gornji grad, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 11573,
izdala UE Mozirje. gns-139953
Pišot Živa, Oljčna pot 12/a, Ankaran - Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
42576, reg. št. 29152. gno-139632
Podgornik Bojan, Ptujska ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
241903, izdala UE Ljubljana. gne-139917
Poljanec Jasna, Iztoka Gaberca 4, Veržej,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 455939,
reg. št. 9769, izdala UE Ljutomer. gne-139796
Pretnar Mitja, Tbilisijska ulica 62, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
90490, reg. št. 166095, izdala UE Ljubljana.
gnh-140089
Prodanovič Milan, Kozlovičeva 19, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št. SI
57577, reg. št. 48299. gno-139907
Radosavljević Mira, Trubarjeva cesta 75,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S
812185, reg. št. 149055, izdala UE Ljubljana.
gnl-140160
Rezar Grega, Bukovžlak 28, Teharje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1125398,
reg. št. 36630. gni-139838
Robnik Jasna, Ruška cesta 1, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1691813,
reg. št. 7936, izdala UE Maribor. gny-140072
Romih Srečko, Braslovče 33, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1447165, izdala UE Žalec. gnm-140134
Ros Rudolf, Mlekarniška 12, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1073662,
reg. št. 34371, izdala UE Maribor. gnr-139854
Rutar Stanislav, Dobropolje 3, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1694579, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnp-139606
Sadek Uroš, Jakčeva ulica 39, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 824986, reg.
št. 27732, izdala UE Ljubljana. gnc-139769
Salihovič Alenka, Formin 1, Gorišnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1414031,
izdala UE Ptuj. gnk-139636
Sarkičevič Miroslav, Praprotnikova 6, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1188205,
reg. št. 39601, izdala UE Ptuj. gne-140067
Savić Miroslav, Rakičan, Lendavska 13,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
39482. gnn-139908
Senegačnik Janez, Smrekarjeva 2, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 00986426,
izdala UE Celje. gnd-139847
Sluga Vinko, Braslovče 65, Braslovče, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1242479, izdala UE Žalec. gnu-140126
Stojnič Mojca, Kamnikarjeva ulica 53, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
890005, reg. št. 137351, izdala UE Ljubljana.
gnw-139899
Stolnik Draga, Gubčeva 7, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH,
št. 7457, izdala UE Slovenj Gradec.
gnx-139623
Strugar Jernej, Zelena pot 1, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9981,
izdala UE Črnomelj. gnv-139650
Šernek Ignac, Franca Rozmana 9, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 807686,
reg. št. 35004, izdala UE Kranj. gni-140038
Šivic Sašo, Kamnik pod Krimom 30/c, Preserje, vozniško dovoljenje, kat. A do 350 ccm,

BCEGH, št. S 1524448, reg. št. 196922, izdala UE Ljubljana. gnn-139883
Škarica Igor, Ivana Regenta 37, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 16393.
gnp-139931
Škrbec Tatjana, Levstikova 8, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1514603,
reg. št. 37156, izdala UE Domžale.
gng-139840
Štakolič Elvis, Šempas 86, Šempas, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 28757, izdala
UE Nova Gorica. gnl-139635
Šušteršič Maja, Stritarjeva ulica 1, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12269.
gnx-139848
Tavčar Domen, Cesta na jezero 14, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1859159, reg. št. 11572, izdala UE Cerknica.
gnv-139925
Tič Dejan, Podgrad na Pohorju 7, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
22545, izdala UE Slovenska Bistrica. m-2770
Tihel Petra, Laze pri Borovnici 21, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. A -50km/h
BGH, reg. št. 17197, izdala UE Vrhnika.
gny-139772
Tomšič Ana, Lovska ulica 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1489456,
reg. št. 225939, izdala UE Ljubljana.
gnh-139814
Tomšič Jana, Ulica Janeza Rožiča 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1459008, reg. št. 49177, izdala UE Ljubljana.
gnf-140091
Tomšič Tadeja Zdenka, Tovarniška ulica 37,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
969619, reg. št. 149159, izdala UE Ljubljana.
gnj-140162
Trobec Franc, Ulica borca Petra 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1616564, reg. št. 3845, izdala UE Ljubljana.
gnb-139895
Ulčar Franci, Mlakarjeva 53, Šenčur, duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št. S
1306919, reg. št. 26956. gng-140065
Uršič Marjanko, Sužid 26, Kobarid, vozniško dovoljenje, št. S 526645, izdala UE Tolmin. gnd-139918
Večko Rebeka, Šentjanž 100, Šentjanž pri
Dravogradu, vozniško dovoljenje, reg. št. 6697.
gnu-139851
Vukobrat Radmila, Levstikova cesta 10,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h GH, št. S 1806552, reg. št. 28777,
izdala UE Grosuplje. gnv-140075
Zaveršnik Andrej, Mala Mislinja 8/a, Mislinja, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 117/2003. gnx-140073
Zirdum Nada, Fazanska 8, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
40152, reg. št. 12134, izdala UE Piran.
gnw-140074
Zorko Boris, Opekarniška ulica 8, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
001630380, reg. št. 39688. gnd-139718
Zorko Tadej, Drbetinci 54, Vitomarci, vozniško dovoljenje, kat. FGHI, št. S 1921340,
izdala UE Ptuj. gnv-139800
Žužek Cvetka, Ižakovci 180, Beltinci, vozniško dovoljenje, št. 30248. gnw-139624

Zavarovalne police
Dežan Aleš, Seidlova cesta 54, Novo mesto, zavarovalno polico, št. 0922893, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnv-140125
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Glumac Husnija, Arhova 10, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO 583643, izdala zavarovalnica Slovenica. gny-140147
Grandovec Jelka, Cesta na Rupo 40, Kranj, zavarovalno polico, št. 943568, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnm-139784
Gregorčič Milojka, Janeza Puharja 6, Kranj, zavarovalno polico, št. 179801, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gno-139932
Guzelj Cenčič Tatjana, Dolenja vas 74, Selca, zavarovalno polico, št. 939731, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnp-139756
Honomihl Angela, Majski vrh 1, Videm pri
Ptuju, zavarovalno polico, št. 3510911, izdala
zavarovalnica Triglav. m-2754
Hribar Brigita, Laze v Tuhinju 2, Laze v Tuhinju, zavarovalno polico, št. AO 630459, izdala zavarovalnica Slovenica. gno-139707
Karnel Mihael, Ločnikarjeva 3, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 915757, izdala zavarovalnica Tilia. gni-139763
Knavs Franc, Male Lašče 108, Velike Lašče, zavarovalno polico, št. AO 00101501866,
izdala zavarovalnica Tilia. gnz-140046
Kokolj Gregor, Celovška cesta 269, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 937508, izdala
zavarovalnica Tilia. gnd-139818
Krasnić Redžep, Mlinska 18, Hoče, zavarovalno polico, št. 945080, izdala zavarovalnica Tilia. m-2763
Marguč Maja, Poljanska cesta 56, Škofja
Loka,
zavarovalno
polico,
št.
AO
00010573073. gnz-139721
Marinkovič Nada, Rošpoh 36, Maribor, zavarovalno polico, št. 00101294338, izdala zavarovalnica Slovenica. m-2755
Markač Alojz, Mariborska cesta 4, Selnica
ob Dravi, zavarovalno polico, št. AO 364955,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-2771
Markovič Pavla, Podturn pri Dol. Toplicah
77, Dolenjske Toplice, zavarovalno polico, št.
AO 00101604690, izdala zavarovalnica Slovenica. gnr-140058
Matič Vesna, Šercerjeva 20, Velenje, zavarovalno polico, št. 178237. gnp-139906
Mikša Roman, Bistriška cesta 73, Poljčane, zavarovalno polico, št. AO 00101628903,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnb-139720
Novak Matjaž, Kašeljska cesta 12, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 455247, izdala zavarovalnica Slovenica. gnm-139709
Potisk Danica, Letonjeva 8, Maribor, zavarovalno polico, št. 588043, izdala zavarovalnica Slovenica. m-2758
Rinčič Ljubiša, Ulica bratov Učakar 44, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 00101621440,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnj-139762
Šekoranja Jure, Ul. Dolenjskega odreda
48, Ivančna Gorica, zavarovalno polico, št.
929530,
izdala
zavarovalnica
Tilia.
gnn-139733
Tomše Peter, Rožna dolina, Cesta III/17c,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št.
00101548664 - kuponi, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d.. gnf-139766
Zupan Arsov Tadeja, Poljska pot 8, Radovljica, zavarovalno polico, št. 778319, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnr-140054

Spričevala
Bajramović Emira, Vrtnarija 6/b, Vrhnika,
indeks, št. 121300071303, izdala Višja strokovna šola. gnw-139724
Balta Danica, Mestni vrh 70/a, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega gostin-
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skega centra Maribor, št. 1247, izdano 23. 6.
1972. gnf-139791
Bedernjak Štefan, Mala Polana 66, Velika
Polana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
agroživilske šole Maribor, št. 805, izdano 9.
11. 1988. gnj-140062
Breg Stanislav, Ciglence 43, Spodnji Duplek, spričevalo o končani OŠ, izdala Delavska
univerza Maribor leta 1974. m-2757
Cigut Štefan, Noršinci 62, Martjanci, spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijske šole Rakičan, izdano leta 1973. gnu-139901
Čulap Nina, Preradovičeva 26, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Moste, izdano
leta 1996. gne-139767
Draksler Katja, Cesta VDV 27, Dol pri Hrastniku, indeks, št. 28030299, izdala Fakulteta
za matematiko in fiziko. gne-139967
Džekanović Rada, Rusjanov trg 6, Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednej trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1990, 1991
in 1992. gnj-140087
Fileš Gregor, Kamnikarjeva 34, Škofljica,
spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 2002 in 2003.
gng-140090
Fortuna Dejan, Pokojnica 16, Šentvid pri
Stični, spričevalo 3. letnika Splošne gimnazije
v Ivančni Gorici Josip Jurčič, izdano leta 2002.
gng-139690
Hađić Mirsad, Kevljani, Bosna, spričevalo
o zaključnem izpitu in spričevalo od 1 do 3.
letnika Srednje gradbene šole Ivana Kavčiča v
Ljubljani. gns-139878
Imerović Sonja, Kidričeva 67, Škofja Loka,
spričevalo 3. letnika Srednje baletne šole v
Ljubljani, izdano leta 1973, izdano na ime Lenard Sonja. gnw-140024
Jakop Manca, Zagrad 131/c, Celje, spričevalo 1. letnika Srednje strokovne in poklicne
šole v Celju - šivilja, krojač, izdano leta 1994.
gnt-140052
Jakop Manca, Zagrad 131/c, Celje, spričevalo 2. letnika Srednje strokovne in poklicne šole v Celju - šivilja, krojač, izdano leta
1995. gns-140053
Jerovšek Mitja, Jezero 1/a, Brezovica pri
Ljubljani, spričevalo o končani OŠ Franca Rozmana Staneta v Šentvidu, izdano leta 1986.
gnd-139943
Juteršek Jure, Martinova pot 13, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Moste, izdano leta 1994/95. gnq-140030
Kastelic Martin, Brezova reber 9, Semič,
obvestilo o uspehu 3. letnika Srednje šole Edvarda Kardelja Črnomelj, izdano v šolskem letu
1988/89. gni-139613
Kisovec Polona, Martinj vrh 9, Železniki,
spričevalo 4. letnika in zaključno spričevalo
SEUAŠ Kranj, izdano leta 1994. gnk-139611
Klemenčič Viktor, Razbore 9, Velika Loka,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesarske šole Škofja Loka, izdano leta 1995.
gnj-139612
Klobučar Mihec, Kopališka ulica 22, Slovenj Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu
SSKŠ Ravne na Koroškem, izdano leta 1998.
m-2759
Kolar Dren, Cereja 2, Velike Lašče, indeks, št. 30011634, izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani.
gnt-139877
Konečnik Martina, Brdinje 13, Ravne na
Koroškem, spričevalo OŠ Koroški jeklarji, Ravne na Koroškem. gnd-139618
Konštantin Matej, Podlubnik 323, Škofja
Loka, spričevalo o zaključnem izpitu PTT - srednješolski center v Ljubljani, izdano leta 1998.
gnm-140034

Kranjc Dejan, Budna vas 26/a, Šentjanž
pri Dravogradu, indeks, št. 12140133131, izdala Lesarska šola Maribor, Višja strokovna
šola. m-2756
Kukovič Julijan, Pristava 2, Vojnik, diplomo
št. 173/62 Srednje strokovne in poklicne šole
Celje, smer strojni ključavničar, izdana leta
1962. gno-139957
Lovišček Bernard, Vodnikova cesta 8, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Ljubljana Šiška, izdano leta 1998/99. gnu-139876
Mahmuljin Leila, Zemljemerska ulica 2, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije
Poljane v Ljubljani, izdano leta 1992 in 1994.
gnk-140086
Mirn Bojan, Dolenje Krakovo 19, Šmarješke Toplice, spričevalo o končani OŠ Katja
Rupena Novo mesto, št. 21/75, izdano leta
1975. gns-139928
Naglič Jasmina, Loke 17, Leskovec pri Krškem, spričevalo o končani OŠ Jurija Dalmatina, izdano leta 1995, izdano na ime Džinić
Jasmina. gnl-140164
Nagode Branko, Krulejeva ulica 5, Sevnica, spričevalo o zaključnem izpitu Kom. šole v
Ljubljani, izdano leta 1980. gnk-139936
Oman Matej, Bobovek 3/a, Kranj, spričevalo 4. letnika Srednje elektro in strojne šole
Kranj. gnl-139785
Pavlin Primož, Vrhovčeva ulica 4, Ljubljana, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje šole
za strojništvo v Ljubljani, izdano leta 1991,
1992 in 1993. gnl-139735
Peršuh Anton, Zg. Jablane 14, Cirkovce,
spričevalo o zaključnem izpitu Strojne kmetijske šole Maribor, izdano leta 1978. m-2750
Pogačnik Andrej, Prule 11, Ljubljana, diplomo Fakultete za arhitekturo, št. 813, izdana
27. 1. 1968. gnr-139704
Poličnik Andreja, Sp. Kraše 12, Šmartno
ob Dreti, letno spričevalo 2. letnika Srednje
tekstilne šole, št. III.A/2266, izdala Srednja
šola Boris Kidrič Celje, izdano leta 1993.
gne-139942
Prešeren Mojca, Ellerjeva ulica 47, Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje upravno administartivnme šole v Ljubljani, izdano leta
1985, izdano na ime Miletič Mojca.
gnw-140099
Rakovec Bojan, Sp. Škofije 148, Škofije,
spričevalo o zaključnem izpitu CSŠ Ljubljana,
poklic avtoličar, izdano leta 1973. gnl-140060
Romšak Jože, Godič 43, Stahovica, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gradbene
šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, poklic monter
ogrevalnih naprav, izdano leta 1975.
gnz-139971
Rudolf Renata, Radoslavci 45/a, Mala Nedelja, spričevalo Poklicne tehniške kmetijske
šole Ptuj - kmetovalec, izdano leta 1994/95.
gnn-139787
Rudolf Renata, Radoslavci 45/a, Mala Nedelja, spričevalo Poklicne tehniške kmetijske
šole Ptuj - kmetijsko gospodarski tehnik, izdano leta 1997/98. gni-139788
Rudolf Renata, Radoslavci 45/a, Mala Nedelja, spričevalo Poklicne tehniške kmetijske
šole Ptuj - kmetovalec, izdano leta 1993/94.
gng-139790
Sabolek Živana, Obrtna ulica 9, Muta, spričevalo 1. in 2. letnika SKŠ Muta, izdano leta
1987 in 1988. gnt-140102
Samardžić Jasmina, Cesta revolucije 1, Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tekstilne, obutvene in gumarske šole Kranj.
gnt-139702
Skutnik Kristijan, Gortina 68, Muta, spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske poslovodske
šole. gnc-139619
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Smerdel Andreas, Železnikova 18, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Draga Kobala Maribor, izdano leta 1983. m-2768
Sočak Branko, Mengeška cesta 16, Trzin,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Domžale, izdano leta 2000. gnf-140041
Stanojevič Drago, Parecag 26, Sečovlje Sicciole, spričevalo o zaključnem izpitu Lesne
šole Škofja Loka, št. 334-60/74. gni-140063
Šavs Tilen, Dvorski trg 16, Preddvor, spričevalo 3. letnika Srednje biotehniške šole Kranj,
št. III-16/03, izdano 28. 6. 2003. gnf-139866
Šega Andrej, Prešernova cesta 1, Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter maturitetno spričevalo Srednje gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 1981, 1982, 1983 in 1984.
gnt-139777
Šestan Marko, Kuteževo 6/a, Ilirska Bistrica, spričevalo o končani OŠ Podgora Kutuževo, izdano leta 1991. gng-140015
Škrjanec Jože, Čužnja vas 1, Trebelno, spričevalo Kmetijske šole Grm Novo mesto, izdano leta 1971. gnb-139695
Šmelcer Marija Marijetka, Zg. Pirniče
124/b, Medvode, diplomo št. I/428, izdana
25. 6. 1986 pri Srednji ekonosmki šoli Boris
Kidrič v Ljubljani na ime Fink Marija Marijetka,
smer ekonomski tehnik. gnw-139699
Špes Bojan, Pot v Konjsko 6, Vojnik, spričevalo št. I/18, izdala Šola Boris Kidrič Celje.
gnw-139749
Tihel Petra, Laze pri Borovnici 21, Borovnica, indeks, št. 01003112, izdala Pedagoška
fakulteta v Ljubljani. gnx-139773
Tišler Jože, Gosposka 11, Maribor, spričevalo o končani OŠ Bratov Polančič, izdano
leta 1978/79. m-2765
Trontelj Jaka, Povšetova 68, Ljubljana, spričevalo od 1 do 3. letnika CPI Cene Štupar nižja poklicna šola v Ljubljani, izdano leta
2000, 2001 in 2002. gnz-140121
Turk Irena, Podgora 44, Straža, spričevalo
1. in 2. letnika SŠGT, št. 2187, izdano leta
1995, 1996. gnh-140064
Vintar Rajko, Pod vrtačo 7, Sevnica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje živilske šole
Maribor, izdano leta 1995. m-2753
Virag Suzana, Bučkovci 66, Mala Nedelja,
spričevalo Srednje živilske šole, smer živilski
tehnik, izdano leta 1993/94. gno-139782
Virag Suzana, Bučkovci 66, Mala Nedelja,
spričevalo Srednje živilske šole, smer živilski
tehnik, izdano leta 1992/93. gnn-139783
Zerbo Bernetič Majda, Premančan 4, Ankaran - Ankarano, diplomo Srednje medicinske šole v Piranu, izdana leta 1980 na ime
Bernetič Majda. gne-139617
Zorjan Aleš, Bedrih 12, Žiri, indeks, št.
23970129, izdala Fakulteta za strojništvo.
gnk-139686
Žagar Anton, Cesta na Brdo 11, Ljubljana,
potrdilo o strokovni usposobljenosti za trgovskega poslovodjo, št. 1213-821/94 z dne
25.5.1994. gnb-139645

Ostali preklici
Agromerkur, Proizvodnja perutninskega mesa Murska Sobota d.o.o., preklicuje licenco
za opravljanje prevozov št. G 1006714 za tovorno vozilo znamke Zastava reg. številka MS
55-89C. Ob-107777
Avtoprevozništvo Jože Koren s.p., Stranska
vas 78, Žužemberk, italijansko bilateralno dovolilnico št. 036630 za kamionske prevoze pod
oznako 380/02 za leto 2003. gnw-139603
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Bečaj Ivan, Jezero 23, Trebnje, orožni list,
št. 28, izdala UE Trebnje. gnf-139891
Cvelbar Rafko, Sela 12, Šentjernej, ribiško
čuvajsko izkaznico št. 155, izdana v Ljubljani.
gno-139615
Cvijanović Milorad, Tržaška cesta 2, Ljubljana, delovno knjižico. gnh-139789
Čuš Aljaž, Dornava 91/b, Dornava, vozno
karto, št. 73942, relacija Dornava-Maribor.
m-2767
Dular Anja, Potok 5/c, Straža, delovno knjižico, ser. št. A 486686, reg. št. 44353, izdana
21. 3. 2001 pri UE Novo mesto. gnf-139616
EUROTEK d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber,
dnevniške liste strani 46, 47, 48, 49 in 50, 2.
zvezka CEMT dovolilnice št. 229. gny-139722
EUROTEK d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber, nemško dovolilnico ( 276/67 ), št. 008696,
010019 in francosko dovolilnico ( 249/07 ),
št. 106736, 106737,106748, 106856 in
106937. gnk-139886
Gačnik Sonja, Srednje 9, Bresternica, delovno knjižico št. 17055, izdana leta 1972 v
Mariboru. m-2766
Gajšt Dušica, Obala 113, Portorož - Portorose, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 01-03-118/79, reg. oznaka PI-1320.
gnz-139621
Gasparič Jure, Ulica Pohorskega bataljona
113, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19349645, izdala Ekonomska fakulteta.
gni-139813
Golob Peter, Drsteljla 38, Destrnik, študentsko izkaznico, št. 12090040423, izdal Šolski
center Celje, Višja strokovna šola-strojništvo.
gnq-139780
Grm Rudolf, Velika Štanga 22, Litija, originalno licenco za vozilo Tam 260 A 119T z reg.
št. LJ N0 804, št. O1010454, izdana 29.1.
2003. gnx-140148
Habjan Transport d.o.o., Zminec 78, Škofja Loka, certifikat, št. 018361 za prevoz nevarnega blaga na ime Bičanič Andrej, izdan 27.
12. 2002 od MNZ Ljubljana. gnr-139654
Hedžić Elvir, Cesta dveh cesarjev 104/g,
Ljubljana, delovno knjižico. gns-140153
Hermonko Mojca, Onkraj Meže 9, Mežica,
študentsko izkaznico, št. 51035818, izdala Fakulteta za kmetijstvo Maribor. m-2762
Horvat Liljana, Kovaška 20, Odranci, študentsko izkaznico, št. 51035751, izdala Fakulteta za kmetijstvo Maribor. m-2761
Internacional transport Žalar, Srečko Žalar
s.p., Ivenca 26, Vojnik, dovolilnico št. 23384,
coda C13203823, vrsta 276/07 in dovolilnico
št. 8817, coda D101995, vrsta 191/11.
gng-139715
Janežič Dušan, Rakovlje 53, Braslovče, delovno knjižico. gnm-140109
KAASS-AVTO d.o.o., Puhova ul. 12, Ptuj,
dovolilnico za cestni promet za Romunijo
642/11, št. 228460 in Nizozemsko 528/01,
št. 02028. gnl-140035
Kebec Tamara, Plavje 66, Škofije, potrdilo
o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/131503/02, VČ-8606, izdala Uprava RS za pomorstvo. gnq-139630
Kink d.o.o., Vrhovčeva cesta 6, Brezovica
pri Ljubljani, osebno delovno dovoljenje, št.
04244158151 za Thaqi Spende. gnq-140155
KOLI ŠPED d.o.o., mednarodna špedicija
Kranj, Savska cesta 22, Kranj, dovolilnico v
mednarodnem prevozu stvari za Avstrijo - malooobmejno, oznaka 040/04, št. 0001944.
gnu-140051
Koplan Tanja Nataša, Karantanska cesta 1,
Domžale, delovno knjižico. gns-139778
Korpar Peter, Miklavška ulica 6, Maribor,
delovno knjižico, št. 15628, izdana leta 2000
v Mariboru. m-2769

Kos Nives, Dragomelj 68, Domžale, delovno knjižico. gnz-139771
Kremžar Andres Francisco, Buenos Aires,
Argentina, delovno knjižico. gnn-139808
Kukovec Dunja, Dvorakova ulica 8, Ljubljana, delovno knjižico. gnx-139898
LAMITA TRANS D.O.O., Letališka cesta 33,
Ljubljana, 2003 703/03 slovaško tranzitno dovolilnico št. 02300644. gny-139922
Lapajne Danijel, Kamovci 59, Dobrovnik Dobronak, preizkus strokovne usposobljenosti
za pridobitev licence št. 613163, izdana 6. 7.
1999, izdal INTER-ES. gnb-139620
Leskovec David, Godovič 91, Godovič, študentsko izkaznico, št. 71020208, izdala Biotehniška fakulteta. gnn-139758
Luznik Miloš, Gabrje 8/a, Tolmin, vozno
karto, št. 1111, izdal Avrigo Nova Gorica.
gnr-139904
MABOLES d.o.o., Lepovče 23, Ribnica,
nemško zeleno dovolilnico (276/07) s številko
016947. gnh-139714
Marušič Boštjan, Tomšičeva ulica 6, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-2128/97, VČ 1612/97. gnu-139726
Marušič Boštjan, Tomšičeva ulica 6, Ljubljana, potrdilo za VHF - GMDSS, št. 02/0911811/99. gnx-139727
Milić Ozrenko, Nanoška ulica 3, Ljubljana,
delovno knjižico. gnt-139927
Mlin, d.o.o. Naklo, Pobrezje 3, Naklo, avstrijsko bilateralno dovolilnico 040/02, št.
009060. gno-139657
NAFTA LENDAVA d.o.o., Rudarska ul. 1,
Lendava - Lendva, ožigosano kopijo licence,
št. 003215 za opravljnje prevozov v cestnem
prometu, izdane s strani GZS za vozila z reg.
št. MS C6 - 347, MS C2 - 981 in MS 27 - 13A.
gnr-139604
Novak Anita, Jelovškova 8, Kamnik, vozno
karto, št. 320859. gnk-140061
Nuriši Ibrahim, Kavčičeva 14, Ljubljana, delovno knjižico. gnv-139775
O.T. I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17, Brestanica, rusko dovolilnico 643/01, št. 311837.
gnn-139608
Pangerc Barbara, Selo 24, Bled, študentsko izkaznico, št. 71020647, izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani. gnu-139926
Partaš Luka, Ulica prvih žrtev 24, Miklavž
na Dravskem polju, vozno karto, št. 89373,
relacija Maribor-Miklavž. m-2751
Perković Marko, Raičeva 89/a, Ljubljana,
vozno karto, št. 1722 - 100% popust, izdal
LPP. gnv-139725
Perš Janez, Sončna ulica 26, Murska
Sobota, orožni list, št. OL 000022534, izdala UE Murska Sobota dne 30. 8. 2002.
gnh-140114
Petrič Gregor, Male Lašče 25, Velike Lašče, vozno karto, št. 374 - kuponi, izdal SAP.
gnr-139879
Poharič Anica, Zgornji Tuštanj 6/b, Domžale, delovno knjižico. gnj-139737
Postrašija Matevž, Rusjanov trg 6, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane. gnn-140158
Predan Boštjan, Kozjak nad Pesnico 49/c,
Zgornja Kungota, delovna knjižica št. 15308,
izdana leta 2000 v Mariboru. m-2760
Preskar Polona, Puterlejeva 12, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 26293-941/03, VČ 11188. gns-139728
Preskar Polona, Puterlejeva 12, Ljubljana,
potrdilo za VHF - GMDSS, št. 02/0911812/99. gnr-139729
Pušnik Mateja, Vinarje 19/a, Zgornja Ložnica, vozno karto, št. 61426, smer VinarjeMaribor, izdal Certus. m-2772
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Ravnikar Rok, Sv. Trojica 8, Dob, študentsko izkaznico, št. 41960162, izdala Medicinska fakulteta. gnm-139884
Ribarič Edi, Prisoje 8, Koper - Capodistria,
delovno knjižico, izdana v letu 1990/91.
gnr-139779
Seidl por. Peruš Andrejka, Ruška cesta 31,
Maribor, delovna knjižica št. 2110, izdana leta
1984 v Mariboru. m-2748
Sevšek Vid, Razgor 4, Vojnik, študentsko
izkaznico, št. 16570, izdala FDV v Ljubljani.
gnp-140106
Slemenšek Aleš, Na lipico 5/c, Šentjur,
delovno knjižico reg. št. 10620, ser. št. A
0108712, izdana 2.9.1987. gnq-139605
Smogavec Franc, Hraše 6, Smlednik, ADR
certifikat za prevoz nevarnih snovi št. 011962,
izdan 23. 9. 2000. gnh-139989
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SOZ JAVORNIK z.o.o., Jenkova 1, Postojna, italijansko bilateralno dovolnico za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu, št.
020660. gnl-139985
Suka Aferdita, Ob žici 13, Ljubljana, delovno knjižico. gnc-139894
Tomšič Ana, Lovska ulica 17, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 01099328, izdala Pedagoška fakulteta. gng-139815
TRAMIN d.o.o., Ulica bratov Praprotnik 21,
Naklo, licenco, št. G 0000316/00242/225 z
dne 29.10.2002, izdana pri GZS, za vozilo z
reg. št. KR 29-66R. gnw-140049
TRANS - ZAJC d.o.o., Svibnik 2/a, Črnomelj, univerzalno ukrajinsko dovolilnico, št.
1571511 in 1571512 - koda 804/01 in univerzalno rusko dovolilnico, št. 310725 in 310726
- koda 643/01. gnh-139822

TRANS - ZAJC d.o.o., Svibnik 2/a, Črnomelj, licenco, št. G 1010091 za kamion Iveco
19-420, reg št. NM A5 - 120šnn. gnb-139845
TRANSSABOTIN d.o.o., Tolminskih Puntarjev 4, Nova Gorica, italijansko bilateralno dovolilnico, oznake 380/02, št. 031710.
gnm-140059
VIATOR & VEKTOR d.d., Dolenjska cesta
244, Ljubljana, licenco, št. 0010012/106 za
vozilo reg. št. 69 - 94Y, izdana s strani GZ
Slovenije. gnx-140098
Zaletel Branka, Ljubljanska 28, Ivančna Gorica, delovno knjižico. gne-139792
Zlatar Damir, Nanoška ulica 3, Ljubljana,
delovno knjižico. gnu-140076
Žnidarko Andrej, Lešje 7/a, Majšperk, študentsko izkaznico, št. 93483602, izdala FERI
Maribor. m-2764
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