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Ljubljana, petek

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. 115/04
Ob-6484/04
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000
Ljubljana, faks 01/522-27-64.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: nujna popravila in investicijsko-vzdrževalna dela.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: /
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Komercialni sektor, Služba za javna naročila Klinični center Ljubljana, Bohoričeva 28, 1000
Ljubljana, faks 01/522-27-64.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
1. 3. 2004.
Klinični center Ljubljana
Št. 05/2004
Ob-6642/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike
Slovenije.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: prenosni računalnik (430
kosov), osebni računalnik (810 kosov),
tiskalnik (430 kosov).
4. Kraj dobave: lokacije naročnika po
Sloveniji.
5. Ocenjeni datum začetka javnega
naročila, če je določen: marec 2004.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna
uprava Republike Slovenije, Šmartinska 55,
Ljubljana; Boštjan Sporn.
7. Morebitne druge informacije o
načrtovanih naročilih: /
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8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
8. 3. 2004.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije

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
Št. 14-2/04

Ob-6470/04

Razveljavitev
Postopek za oddajo javnega naročila za
dobavo specialnega komunalnega vozila za
zbiranje, stiskanje in odvoz komunalnih odpadkov z nadgradnjo, naročnika Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 24, 8340 Črnomelj, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 5-6 z dne 23. 1. 2004,
Ob-762/04, se razveljavi.
Datum odposlanja zahteve za objavo:
3. 3. 2004.
Javno podjetje
Komunala Črnomelj d.o.o.
Št. 43-64/2003/4

Ob-6493/04

Popravek
V objavi javnega razpisa za nakup SecurID kartic (zamenjava starih 1500), ki jim
je pretekla veljavnost ter nakup max. 1000
novih dodatnih kartic, nadgradnja RSA
Secure ACE strežnika (nakup max. 1000
dodatnih licenc) ter 2-letno vzdrževanje
licenc (že obstoječih ter novih), objavljenega v Uradnem listu RS, št. 15-16 z dne
20. 2. 2004, Ob-4606/04 se popravi točka
4.9.1.2 Navodil ponudnikom, tako da sedaj
pravilno glasi: bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in bančna
garancija za dobro izvedbo garancijskih
obveznosti.
Ponudnik, ki bo uspel na razpisu, mora
hkrati z vsemi podpisanimi izvodi pogodbe izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo posla
v višini 10% od skupne pogodbene cene, ki
velja od dneva izročitve in še 180 dni po dnevu
dobave (pri sukcesivni dobavi od dneva zadnje dobave) oziroma 30 dni po prenehanju
vseh pogodbenih obveznosti za storitve in
jo bo naročnik unovčil v naslednjih primerih:
– če se bo izkazalo, da oprema ni dobavljena v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami;
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– če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi
kršitev ali napak s strani ponudnika vključno
z zamudo pri dobavi za več kot 10 dni.
Ponudnik, ki bo uspel na razpisu, mora
hkrati z vsemi podpisanimi izvodi pogodbe
izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo garancijskih obveznosti v višini 5% od
skupne pogodbene cene, ki jo bo naročnik
unovčil v primeru neizpolnjevanja garancijskih obveznosti. Bančna garancija za zavarovanje garancijskih obveznosti velja
od dneva izročitve in še 1 dan po preteku garancije (pri sukcesivni dobavi za
zadnjo dobavljeno opremo).
Popravi se točka 4.12.1.2 v 5. alinei, ki
sedaj pravilno glasi: 5. stopnja pokritosti
kratkoročnih obveznosti najmanj 0,8; količnik bo izračunan na podlagi podatkov iz
bilance stanja za leto 2002.
Center Vlade RS
za informatiko
Št. 3704/04

Ob-6652/04
Popravek
V javnem razpisu za dobavo opreme za
distribucijski center vodenja Nova Gorica,
Erjavčeva 22 (po razpisni dokumentaciji z
oznako 13/2003-B), objavljenem v Ur. l. RS,
št. 80-81 z dne 18. 8. 2003, Ob-100320, se
spremenita oziroma na novo določita datuma v točki 8. (a) in v točki 9:
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 3. 2004 do 12. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 24. 3. 2004 ob
13. uri v sejni dvorani Elektro Primorska,
Erjavčeva 22, Nova Gorica.
Elektro Primorska,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Nova Gorica
Št. 43/2004
Ob-6439/04
1. Naročnik: Osnovna šola Hinka Smrekarja, Gorazdova 16, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Hinka Smrekarja, Gorazdova 16, 1000 Ljubljana, tel. 01/50-08-170, faks 01/50-08-180.
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) mesni izdelki,
D) jajca,
E) konzervirana zelenjava,
F) sadni sokovi in sirupi,
G) sveža zelenjava in sadje,
H) konzervirane ribe,
I) olja in izdelki,
J) ostalo prehransko blago.
Količine posameznih vrst prehrambenega blaga so opredeljene v razpisni dokumentaciji. Naročnik si pridružuje pravico
do spremembe količine nabav posameznih
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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: Osnovna šola Hinka
Smrekarja, Gorazdova 16, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 15. 5. 2004
do 30. 4. 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Osnovna šola Hinka
Smrekarja, Gorazdova 16, 1000 Ljubljana, v tajništvu šole, kjer ponudniki dobijo
tudi dodatna pojasnila in informacije – tel.
01/50-08-170, 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 21. 4.
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 01261-6030664698 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 21. 4. 2004 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Osnovna šola Hinka Smrekarja,
Gorazdova 16, 1000 Ljubljana, tajništvo,
vsak delovni dan med 10. in 13. uro.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 4. 2004 ob 13. uri v prostorih Osnovne
šole Hinka Smrekarja, Gorazdova 16, 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
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 15. 5. 2004.
Naročnik bo sprejel odločitev o izbiri najkasneje do 10. 5. 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.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 3. 2004.
Osnovna šola Hinka Smrekarja,
Ljubljana
Ob-6474/04
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-11-300,
faks 04/28-11-301, e-pošta: jpk@komunala-kranj.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
– cevi in fazoni duktil od Ø 80 do
Ø 400 mm,
– PE cevi 80 in 100 od Ø 1⁄2¨ do
Ø 110 mm,
– armature, zasuni, hidranti, navrtni
zasuni in ostalo,
– kroglični ventili, pocinkane cevi in
fitingi,
– vodomeri od Ø 3⁄4¨ do Ø 100 mm,
– kanalizacija; LTŽ pokrovi povozni,
LTŽ rešetke, PVC cevi,
– tesnilni, pritrdilni, drobni gradbeni
material ter ostali drobni material.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudbe za
en sklop, več sklopov in za vse skupaj: ponudnik lahko odda ponudbo le za en sklop
materiala ali pa za vse skupaj.
4. Kraj dobave: Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava glede na potrebe naročnika; pogodbo z izbranim ponudnikom bo naročnik
sklenil od 1. 5. 2004 do 1. 5. 2007.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Komunala Kranj, javno
podjetje, d.o.o., PE Vodovod, Koroška cesta
41, Kranj; kontaktna oseba Roman Šter, tel.
04/28-113-61 ali 041/343-139.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je treba predložiti ponudbo: 19. 4. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je treba predložiti
ponudbo: Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 4. 2004 ob 12. uri v sejni sobi na naslovu
naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 5% ponudbene vrednosti
z veljavnostjo do 19. 6. 2004.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih – 47. člen): če ponudbo predloži
skupina ponudnikov, mora predložiti tudi
medsebojno pogodbo, v kateri so opredeljene pravice in obveznosti ponudnikov,
predvsem pa odgovornost posameznega
ponudnika za izvedbo 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: vsi pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati še
najmanj 30 dni od dneva odpiranja ponudb;
naročnik bo odločitve sprejel najkasneje do
30. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– odzivni čas,
– rok dobave,
– kakovost,
– reference.
Merila so podrobnejše opisana in vrednotena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 3. 2004.
Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o.
Št. 08-03
Ob-6476/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje po
pooblastilu Ministrstva za zdravje.
2. Naslov naročnika: Oblakova ulica 5, Celje, tel. 03/423-30-00, faks
03/423-37-57.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava in
montaža splošne in medicinske opreme
za traumatološki oddelek, v SB Celje.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudbe za en
sklop, več sklopov in za vse skupaj: oddaja
javnega naročila po sklopih ni možna.
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje, traumatološki
oddelek.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: 60 dni od
dneva uvedbe izvajalca v posel, naročnik
mora uvesti izvajalca v posel najkasneje v
roku 30 dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumentacija: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
ulica 5, Celje, Služba za investicije, preskrbo in vzdrževanje, tajništvo, dokumentacijo
se izdaja v tajništvu, dodatne informacije:
Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5,
kadrovsko splošna služba, kontaktna oseba
Damjana Medved Arbeiter.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: od dneva
objave dalje vsak delavnik med 8. in 11.
uro, po enodnevni predhodni najavi na tel.
03/423-30-62 ali faks 03/423-37-55 in predložitvi dokazila o plačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na TRR Splošna bolnišnica Celje, št. 01100-6030276827,
sklic na davčno številko ponudnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 15. 4. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje, Služba za investicije,
preskrbo in vzdrževanje, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 4. 2004 ob 13. uri v kirurški sejni sobi v

23 / 12. 3. 2004 /

1471

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

kletnih prostorih Splošne bolnišnice Celje,
Oblakova ulica 5, Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v roku 60 dni po primopredaji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN,
47. člen): predložitev pogodbe o skupnem
nastopanju.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu ZJN: po razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 8. 2004, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 15. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: možen je ogled objekta po predhodnem
dogovoru v skladu z razpisno dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 3. 2004.
Splošna bolnišnica Celje

serja, ne glede na to, ali sta zaposlena pri
ponudniku ali pa ima le-ta sklenjeno pogodbo s pooblaščenim servisom,
10. f) ponudnik mora zagotoviti preventivno vzdrževanje, takojšnje servisiranje v
primeru okvare in začasno nadomeščanje
okvarjene postelje,
10. g) certifikate, ki jih izdajajo pooblaščeni organi ali druge organizacije za
nadzor kakovosti, s katerimi potrdijo skladnost opreme oziroma storitev z zahtevanimi tehničnimi predpisi, specifikacijami in
standardi,
11. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo da ponudnik zagotavlja
garancijski rok najmanj 36 mesecev za vso
opremo, ter odzivni čas v garancijskem roku
največ 24 ur od prejema obvestila,
12. da zagotavlja dobavo v maksimalno
60 dneh od začetka veljavnosti pogodbe:
izjava dana pod materialno in kazensko
odgovornostjo,
13. Da soglaša z rokom plačila pogodbenih obveznosti 90 dni od prejema računa:
izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo,
14. izjava pod materialno in kazensko
odgovornostjo, da je ponujena oprema
nova, sodobna in izdelana v skladu z veljavno slovensko zakonodajo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 12. 8. 2004, predvideni
datum odločitve – april 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: 1. in 2.
sklop:
– cena – 80%,
– strokovne zahteve – 20%.
1. možnost usmerjanja postelje s pomočjo blokade smeri enega kolesa 2%.
Največje število točk, ki jih prejme ponudnik pri tem merilu je 2.
Naročnik bo točke dodelil na naslednji
način:
– postelja navedeno funkcijo ima – 2
točki,
– postelja navedene funkcije nima – 0
točk;
2. podaljšanje postelje z delom, ki je sestavni del osnovnega ležišča 2%.
Največje število točk, ki jih prejme ponudnik pri tem merilu je 2.
Naročnik bo točke dodelil na naslednji
način:
– od 10 do 19 cm – 1 točka,
– od 20 do 25 cm – 2 točki.
3. celotno posteljo se lahko strojno in
pod pritiskom vodnega curka čisti v posteljni postaji 3%.
Največje število točk, ki jih prejme ponudnik pri tem merilu je 3.
Naročnik bo točke dodelil na naslednji
način:
– postelja navedeno funkcijo ima – 3
točke,
– postelja navedene funkcije nima – 0
točk.
4. blokada koles: en pedal blokira vsa 4
kolesa 2%.
Največje število točk, ki jih prejme ponudnik pri tem merilu je 2.
Naročnik bo točke dodelil na naslednji
način:
– postelja navedeno funkcijo ima – 2
točki,
– postelja navedene funkcije nima – 0
točk.
5. vznožna pomična polica je integrirana
v osnovo postelje 2%.

Št. 117/04
Ob-6491/04
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, faks 01/522-27-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup bolniških postelj.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop – postelje intenzivna nega – 6
kosov,
2. sklop – standardne bolniške postelje
– 60 kosov.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana,
Zaloška c. 2, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: maj 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Komercialni sektor Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška cesta 14,1000
Ljubljana, II. nadstropje (tajništvo), vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija je na voljo do 13. 4. 2004 do 9. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila št. 01100-6030277894.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 4. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Komercialni sektor, Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
II. nadstropje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 4. 2004 ob 12. uri, predavalnica 2, centralne stavbe Kliničnega centra.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna

garancija za resnost ponudbe v višini 5%
ponudbene vrednosti, katera mora veljati
do 13. 8. 2004.
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): /
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: ponudnik priloži v ponudbi
za dokazovanje pogojev od 1 do 9 notarsko
overjeno nadomestno izjavo o izpolnjevanju
pogojev, dano pod materialno in kazensko
odgovornostjo. V teku postopka pa bo ponudnik dokazoval izpolnjevanje pogojev z
listinami v skladu s 4.3. točko splošnih navodil ponudnikom. Listine so lahko podane v
originalu ali notarsko overjeni kopiji.
1. je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
2. ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
3. ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in ni bil pravnomočno obsojen
zaradi takega kaznivega dejanja,
4. da ni zoper njega uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
ponudnika vodi izredna uprava, ali če je
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež,
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati,
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
7. da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika,
8. da je ekonomsko – finančno sposoben,
9. da bo ravnal skladno s 5. in 6. členom
Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Ur. l. RS, št. 71/99);
Ponudnik mora v ponudbi priložiti vse
zahtevane listine za dokazovanje pogojev
od 10 do 14.
10. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi;
10. a) podroben opis vsebine-predmeta
ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami
naročnika,
10. b) za vsak ponujen proizvod mora
ponudnik priložiti prospekt ponujene postelje s kataloškimi številkami,
10. c) popis ponudnikove razpoložljive
tehnične opreme za izvedbo javnega naročila,
10. d) nuditi mora navodila za uporabo v
slovenskem jeziku,
10. e) navedba tehničnega osebja – pooblaščenih sreviserjev, ki bodo zadolženi
za servisiranje – pogoj je servis v Republiki
Sloveniji in najmanj dva pooblaščena servi-
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Največje število točk, ki jih prejme ponudnik pri tem merilu je 2.
Naročnik bo točke dodelil na naslednji
način:
– postelja navedeno funkcijo ima – 2
točki,
– postelja navedene funkcije nima – 0
točk.
6. Ob vznožju na spodnji strani ležišča je
pritrjeno dodatno infuzijsko stojalo 2%.
Največje število točk, ki jih prejme ponudnik pri tem merilu je 2.
Naročnik bo točke dodelil na naslednji
način:
– postelja navedeno funkcijo ima – 2
točki,
– postelja navedene funkcije nima – 0
točk.
7. stranice in ostali deli postelje so med
seboj nevidno spojeni 2%.
Največje število točk, ki jih prejme ponudnik pri tem merilu je 2.
Naročnik bo točke dodelil na naslednji
način:
– postelja navedeno funkcijo ima – 2
točki,
– postelja navedene funkcije nima
– 0 točk.
8. odbijači so prožni in se ob udarcu ne
poškodujejo 2%
Največje število točk, ki jih prejme ponudnik pri tem merilu je 2.
Naročnik bo dodelil točke na naslednji
način:
– postelja navedeno funkcijo ima 2
– točki,
– postelja navedene funkcije nima
– 0 točk.
9. garancijski rok 36 mesecev ali več
3%.
Največje število točk, ki jih prejme ponudnik pri tem merilu je 3.
Naročnik bo točke dodelil na naslednji
način:
– postelja naveden rok izpolnjuje – 3
točke,
– postelja navedenega roka ne izpolnjuje
– 0 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vsak zainteresiran ponudnik ima možnost vpogleda razpisne dokumentacije, nato
pa se odloči za dvig in odkup le-te.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 3. 2004.
Klinični center Ljubljana
Št. 62/1-04
Ob-6496/04
1. Naročnik: Kovod Postojna, d.o.o.
2. Naslov
naročnika:
Jeršice
3,
6230 Postojna, faks 05/726-22-11, tel.
05/726-45-51.
3. (a) Vrsta in količina blaga: vodovodni
material.
(b) Če je predvideva oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov in za vse skupaj:
– cevi v vrednosti: ca. 34,000.000 SIT,
– fazoni v vrednosti: ca. 16,000.000
SIT,
– armature v vrednosti: ca. 19,000.000
SIT,
– spojni, priključni in tesnilni material v
vrednosti: ca. 17,000.000 SIT,
– vodomeri v vrednosti: ca. 11,000.000
SIT.
4. Kraj dobave: Jeršice 3, 6230 Postojna.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: datum dobave: maj 2004, sukcesivna dobava glede na
potrebe naročnika, trajanje 1 leto.
7. (a) Naslov službe in osebe, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Kovod Postojna, d.o.o.,
Jeršice 3, 6230 Postojna, Ljubo Svet, tel.
05/726-45-51.
(b) Čas, v katerem se prevzame razpisno
dokumentacijo: do 26. 3. 2004 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT na TRR
10100-0029219402.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 3. 2004 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Kovod Postojna, d.o.o., Jeršice 3,
6230 Postojna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 3. 2004 ob 12. uri, Kovod Postojna,
d.o.o., Jeršice 3, Postojna.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 5% od ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najkrajši
plačilni rok 30 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 o poslovnem sodelovanju z opredeljenim nosilcem posla.
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: veljavnost ponudbe do
17. 5. 2004, predvideni datum odločitve:
9. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena: 0 do 80 točk, finančna usposobljenost 5 točk, rok plačila 0 do 10 točk, rok
dobave 0 do 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: se dobijo pri Kovod Postojna, d.o.o.,
Jeršice 3, 6230 Postojna, Svet Ljubo, tel.
05/726-45-51.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 3. 2004.
Javno podjetje Kovod Postojna, d.o.o.
Št. 433-01/7-02/2004/0530-010 Ob-6499/04
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00 in
01/478-39-05, tel. 01/478-38-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup 3
viličarjev, 3 ročnih paletnih vozičkov in
3 elektro ročnih vozičkov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba se lahko nanaša:
– na celotni predmet javnega naročila, tj.
na dobavo viličarjev, ročnih paletnih vozičkov in elektro ročnih vozičkov,
– na njegov posamezni del, tj. na dobavo
viličarjev oziroma na dobavo ročnih paletnih

vozičkov oziroma na dobavo elektro ročnih
vozičkov.
Delna ponudba mora izpolnjevati vse
pogoje, ki so določeni za celotni predmet
javnega naročila.
4. Kraj dobave: dobava viličarjev, ročnih
paletnih vozičkov in elektro ročnih vozičkov
se bo izvršila na lokaciji BIP Obrežje, BIP
Gruškovje in BIP Jelšane.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudba mora biti v skladu s tehničnimi
značilnostmi predmeta javnega naročila; v
nasprotnem primeru se bo smatralo, da je
ponudba neprimerna. Variantne ponudbe,
ki je v nasprotju s tehničnimi značilnostmi
predmeta javnega naročila, naročnik ne bo
upošteval.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: izbrani izvajalec bo začel opravljati dela predvidoma
15. 4. 2004. Na BIP Obrežje in BIP Jelšane
se bo dobava zaključila najkasneje do 30. 4.
2004; na BIP Gruškovje pa najkasneje do
30. 7. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: sprejemna pisarna, pritličje, soba št. P10, Erika Andrlič,
tel. 01/478-38-00, faks 01/478-39-00. Ime
osebe, pri katerih zainteresirani ponudnik
lahko dobi tehnične informacije – Dušan
Lipold, tel. 01/478-38-90 in Anton Kmetič,
tel. 01/297-81-01, faks 01/478-39-00 ter za
ostale informacije mag. Barbara Gašperlin,
tel. 01/478-38-41, faks 01/478-39-05.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11.30 in
od 12.30 do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 4. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, v sprejemni pisarni v
pritličju.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 4. 2004 ob 10. uri na naslovu: Carinska
uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana,
3. nadstropje, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v primeru, da ponudba ponudnika presega 30
mio SIT, mora ponudnik svoji ponudbi priložiti bančno garancijo ali garancijo druge
pravne osebe z ustrezno finančno boniteto,
zavarovalnice in podobno za resnost ponudbe. Ponudniku ni potrebno predložiti
garancije za resnost ponudbe, če njegova
ponudba ne presega 30 milijonov SIT. V
tem primeru mora ponudnik priložiti svoji
ponudbi lastno menico za resnost ponudbe, z menično izjavo.
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: kot v razpisni dokumentaciji oziroma v preteklih šestih mesecih do vključno datuma izdaje ustreznega bonitetnega
obrazca oziroma potrdila ponudnik ni imel
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blokiran transakcijski račun oziroma negativno stanje sredstev v preteklem mesecu
brez odobrenega kredita za pokrivanje negativnega stanja na transakcijskem računu,
ponudnik mora imeti poravnane vse svoje
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov zapadle do dneva
oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila, ponujeni plačilni rok mora biti
najmanj 30 dni od dneva prejema računa,
ponudnik mora predložiti vsaj eno referenco za dela, ki so enaka predmetu javnega
naročila, garancijska doba za opremo mora
biti najmanj 12 mesecev.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
5. 6. 2004 in odločitev o sprejemu ponudbe
najkasneje 7. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila za
izbor najugodnejše ponudbe so:
1. cena,
2. reference.
Merilo pod točko 1 (cena) predstavlja
80% vrednosti. Merilo pod točko 2 (reference) predstavlja 20% vrednosti.
ad 1) Cena se bo preračunala v točke po
naslednji formuli:

– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– drugi pogoji, potrebni za izvedbo javnega naročila.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum določitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90 dni
od datuma odpiranja ponudb.
Predvideni izbor do 16. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
ekološka sprejemljivost, plačilni rok, ostale
ugodnosti, imetnik standarda ISO 14001.
16. Morebitne
druge
informacije o naročilu: Center za nabavo, faks
00386(0)1/29-14-833, e-pošta: nabava@slo-zeleznice.si.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 3. 2004.
Holding Slovenske železnice d.o.o.

Cena v točkah = (minimalna cena x
100)/ponujena cena
Najnižja cena dobi največje število točk.
ad 2) Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 5,000.000 SIT – 2 točki,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 5,000.001 SIT do 10,000.000 SIT
– 4 točke,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 10,000.001 SIT do 15,000.000 SIT
– 8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti nad 15,000.000 SIT – 16 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: po sklenitvi pogodbe z izbranim najugodnejšim ponudnikom lahko naročnik v
času trajanja pogodbe odda naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave v
skladu in s pogoji 97. člena ZJN-1A:
– če gre za nove storitve, ki so ponovitev
podobnih storitev in jih izvaja isti izvajalec, ki
mu je oddal naročnik prejšnje naročilo, vendar pod pogojem, da take storitve ali gradnje
ustrezajo osnovnemu projektu, za katerega
je bilo oddano prvo naročilo,
– če gre za dodatne storitve, ki niso
vključene v prvotno dodeljeno naročilo, ki
so zaradi nepredvidljivih okoliščin postale
potrebne za izvedbo naročila, pod pogojem,
da se naročilo odda izvajalcu del ali storitev,
ki izvaja prvotno naročilo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 3. 2004.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Št. 1.7.668/2004
Ob-6539/04
1. Naročnik: Holding Slovenske železnice, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: herbicidi za zatiranje
plevela na progah Holdinga Slovenskih
železnic:
1) glifosat 13.000 litrov ± 20%,
2) glufosinat 1.000 litrov ± 20%.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali vse skupaj: oddaja za
celotno razpisano količino.
4. Kraj dobave: različne lokacije po Sloveniji.
5. Sprejemljivost varijantnih ponudb: variantne ponudbe niso možne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek: april
2004 do zaključka pogodbenih količin.
7. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Holding
Slovenske železnice, d.o.o., Center za
nabavo, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, faks 00386(0)1/29-14-833, tel.
00386(0)1/29-14-416.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 8.000 SIT + 1.600
SIT (DDV) na transakcijski račun št.
02923-0019346887 pri NLB. d.d. Ljubljana,
tuji ponudniki pa 35 EUR na devizni račun
NLB 01000-0000200097-900-7100-59384/4.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu. Poleg dokazila o plačilu je potrebno
priložiti registracijo podjetja in ime kontaktne
osebe.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 4. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Holding Slovenske železnice,
d.o.o., Center za nabavo, Kolodvorska ul.
11, 1506 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 4. 2004, ob 13. uri, Center za nabavo,
sejna soba št. 606, Kolodvorska 011, 1506
Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 1,500.000 SIT z veljavnostjo do 8. 7. 2004.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/sklicevanje na določila v predpisih: minimalni rok plačila = 90 dni od datuma
dobave.
12. Pravna oblika povezave 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:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu organu;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež;

Stran

Št. 123/04
Ob-6545/04
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, faks 01/522-27-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup respiratorjev: 1. sklop: 1 kpl respirator za
dovajanje in monitoring dušikovega monoksida, 2. sklop: 6 kpl respirator.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudbe se oddajajo po sklopih.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana,
Zaloška c. 7, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: julij 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Komercialni sektor
Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška cesta
14, 1000 Ljubljana, II. nadstropje/tajništvo,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija je na voljo od 12. 3. 2004
do 29. 4. 2004 do 10. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila št. 01100-6030277894.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 4. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1000
Ljubljana/2. nadstropje, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 4. 2004 ob 12. uri; glavna stavba Kliničnega centra, Zaloška 7/pritličje – predavalnica I.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
končne ponudbene vrednosti vključno z DDV.
Bančna garancija za resnost ponudbe mora
veljati za čas veljavnosti ponudbe in en dan.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
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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: ponudnik priloži v ponudbi za dokazovanje pogojev od 1-9 notarsko overjeno
nadomestno izjavo o izpolnjevanju pogojev,
dano pod materialno in kazensko odgovornostjo. V teku postopka pa bo ponudnik dokazoval izpolnjevanje pogojev z listinami v
skladu s točko 4.3. splošnih navodil ponudnikom. Listine so lahko podane v originalu
ali notarsko overjeni kopiji;
1. je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
2. ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
3. ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in ni bil pravnomočno obsojen
zaradi takega kaznivega dejanja potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
(datum izstavitve listine ne sme biti starejši
od 30 dni od datuma odpiranja ponudb),
4. da ni zoper njega uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
ponudnika vodi izredna uprava, ali če je
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež,
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati,
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
7. da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika,
8. da je ekonomsko – finančno sposoben,
9. da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov do vključno 30 dni pred oddajo ponudbe (velja le kolikor je skupna
vrednost ponudbe za vse sklope več kot
50 mio SIT).
Ponudnik mora v ponudbi priložiti vse
zahtevane listine za dokazovanje pogojev
od 10-16;
10. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi:
10.a) podroben opis vsebine-predmeta
ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami
naročnika,
10.b) seznam najpomembnejših dobav
ali storitev v zadnjih treh letih oziroma gradenj v zadnjih petih letih, skupaj s potrdili
o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in
datumi izvedbe – ponudnik mora navesti
najmanj 3 referenčne univerzitetne ustanove v EU ali ZDA kjer enak tip aparata, ki ga
ponuja, že uporabljajo,
10.f) navedbo tehničnega osebja -pooblaščenih serviserjev, ki bodo zadolženi za
vzdrževanje – pogoj je servis v Republiki
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Sloveniji in najmanj dva pooblaščena (cerifikat proizvajalca) serviserja, ne glede na
to, ali so zaposleni pri ponudniku ali pa ima
le-ta sklenjeno pogodbo s pooblaščenim
servisom,
10.h) certifikate, ki jih izdajajo pooblaščeni organi ali druge organizacije za nadzor kakovosti, s katerimi potrdijo skladnost
opreme oziroma storitev z zahtevanimi tehničnimi predpisi, specifikacijami in standardi
v SLO in EU,
11. da zagotavlja garancijski rok za ponujeno opremo minimalno 24 mesecev od
končne primopredaje in 24-urno neprekinjeno servisiranje, redno vzdrževanje in nadzor. V primeru okvare, ki je ne bi bilo možno
nemudoma odpraviti, bo ponudnik zagotovil
takojšnjo brezplačno nadomestitev z nadomestnim aparatom: izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo,
12. ponudnik mora za vsak ponujeni
aparat zagotavljati normalno preskrbo (navede število let) z rezervnimi deli, ob tem pa
mora upoštevati naročnikov pogoj, da mora
zagotavljati preskrbo s potrebnimi rezervnimi deli za ponujeni sklop še najmanj 8 let po
poteku garancijske dobe: izjava dana pod
materialno in kazensko odgovornostjo,
13. ponudnik mora zagotoviti brezplačno
usposabljanje-izobraževanje uporabnikov
(delavcev KC) in brezplačno šolanje za enega naročnikovega vzdrževalca: izjava dana
pod materialno in kazensko odgovornostjo,
14. ponudnik mora za vsak ponujeni
aparat zagotoviti minimalno življenjsko dobo
25.000 delovnih ur: izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo,
15. da zagotavlja izpolnitev pogodbenih
obveznosti v roku 60 dni od podpisa pogodbe: izjava dana pod materialno in kazensko
odgovornostjo,
16. da soglaša z rokom plačila pogodbenih obveznosti 90 dni od končne primopredaje: izjava dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni. Rok veljavnosti ponudbe začne teči
z dnevom odpiranja ponudb. Predvideni datum odločitve v mesecu juniju 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: 1. končna ponudbena vrednost za sklop 95%, 2.
stroški preventivnega in servisnega vzdrževanja 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: zainteresirani kandidati imajo možnost
vpogleda v razpisno dokumentacijo, in sicer
na naslovu in v času, navedenem v 7. točki
te objave.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 3. 2004.
Klinični center Ljubljana
Št. 141/2-1/2004
Ob-6547/04
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.
3. (a) Vrsta in količina blaga: klima naprave z montažo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantnih ponudb ni.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek 15. 5.
2004, zaključek 10. 6. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran,
Vodopivec Alenka, tel. 05/66-96-218, faks
05/65-27-185.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 14. uro po tej objavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (DDV je vključen)
na podračun enotnega zakladniškega računa 01100-6030277312 odprt pri Banki Slovenije, z navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 4. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ortopedska bolnišnica Valdoltra,
Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, upravna
stavba, pisarna JN, Alenka Vodopivec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 4. 2004 ob 11. uri, v sejni sobi nad lekarno, Ortopedska bolnišnica Valdoltra,
Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti, garancija za dobro izvedbo
posla v višini 10% pogodbene vrednosti,
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% vrednosti posla, za katerega se daje.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih 47. člen): /
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 42. in 42.a
členom ZJN-1A mora ponudnik izpolnjevati
naslednje pogoje: da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki
je predmet razpisa; proti ponudniku ne sme
biti uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen; ponudnik mora imeti poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi v RS; dokazila o finančnem poslovanju
(BON 1/P za leto 2003 in potrdilo bank o
ponudnikovi solventnosti); da je tehnično in
kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo;
potrjen vzorec pogodbe; ponudnik ne sme
dati zavajajočih podatkov; ponudnik mora
priložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva; ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
ponujeno blago in storitve morajo popolnoma ustrezati tehničnim zahtevam naročnika, da v ponudbi predloži predlog pogodbe
o letnem vzdrževanju klima naprav.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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Št.

sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 5. 2004; predviden datum odločitve
19. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena za klima naprave, najnižja cena za
vzdrževanje, primernost ponujenih naprav
(hrup, energetska varčnost) in garancijska
doba. Komisija bo izvedla ocenjevanje, primerjavo in rangiranje ponudb po sistemu
točkovanja do 130 točk, in sicer: najnižja
cena za klima naprave do 70 točk; najnižja
cena za vzdrževanje do 30 točk; primernost
ponujenih naprav (hrup, energetska varčnost) do 20 točk in garancijska doba do 10
točk. Točkovanje se izvede po tabeli iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 3. 2004.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

2004, v višini: za vse sklope: 2,000.000
SIT, za sklop A: 1,400.000 SIT, za sklop
B: 360.000 SIT, za sklop C: 90.000 SIT, za
sklop D: 550.000 SIT, za sklop E: 340.000
SIT, za sklop F: 230.000 SIT, za sklop G:
70.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 10% pogodbenega zneska kot avans, v 10 dneh od
dneva začetka veljavnosti pogodbe; 80% v
roku 7 dni po dnevu prevzema blaga v skladišču naročnika v Ljubljani, Čufarjeva 2; 10%
po končnem prevzemu blaga, vendar ne kasneje kot 30 dni od dneva prevzema blaga v
skladišču naročnika v Ljubljani, Čufarjeva 2.
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: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi pod oznako RTV
006/2004.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30. 6. 2004; april 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: sklopa A
in B: cena = 100%; sklopi C, D, E, F in G:
cena = 70%, tehn. ustreznost = 30%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 3. 2004.
Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod

Št. 212-03
Ob-6554/04
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenjske.
2. Naslov naročnika: Osnovno zdravstvo
Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000
Kranj, tel. 04/20-82-000, faks 04/20-26-718,
e-mail: anica.hladnik@s5.net.
3. (a) Vrsta in količina blaga: ultrazvočni
aparat – ginekološki.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: vse
skupaj.
4. Kraj dobave: Zdravstveni dom Jesenice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: po pogodbi.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: OZG Zdravstveni
dom Jesenice, Titova 78 4000 Jesenice,
Suzana Vilman, tel. 04/58-68-140, e-mail:
zd@zd-jesenice.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 15. 3. 2004 do
vključno 9. 4. 2004 od ponedeljka do petka
med 7. in 15. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.600 SIT (z DDV), TRR
01252-6030921122.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 4. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: OZG Zdravstveni dom Jesenice,
Titova ulica 78, 4000 Jesenice.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
OZG Zdravstveni dom Jesenice, 19. 4. 2004
ob 12. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo blago plačal v 60 dneh od dneva prevzema na podlagi fakture.
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: veljavnost ponude do
31. 7. 2004, odločitev o sprejemu ponudbe
23. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najugodnejša ponudba.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 3. 2004.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Št. 006/2004
Ob-6572/04
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: magnetoskopi formata IMX in DVCAM, kamkorderji formata DVCAM, studijske kamere,
objektivi, studijski in ENG stativi.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– sklop A: magnetoskopi formata IMX,
– sklop B: magnetoskopi formata
DVCAM,
– sklop C: kamkorderji formata DVCAM,
– sklop D: studijske kamere,
– sklop E: objektivi,
– sklop F: studijski stativi,
– sklop G: ENG stativi.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: prva polovica
leta 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Radiotelevizija Slovenija,
Javni zavod, Služba za komercialne zadeve
in javna naročila – Katarina Novak, Čufarjeva
ul. – veliki gradbeni provizorij, 1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86 ali preko interneta na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi
pod oznako RTV 006/2004.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro do roka oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija v
pisni obliki bo na razpolago za 6.000 SIT
z vključenim DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu 01/475-21-86 in na
podlagi dokazila o vplačilu. Spletna verzija razpisne dokumentacije, pridobljena
preko interneta, pa je brezplačna. Način
plačila je negotovinski, na podračun EZR
pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 006/2004-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 14. 4. 2004
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RTV Slovenija – vložišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 4. 2004 ob 13. uri v veliki sejni sobi RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe, brezpogojna
in plačljiva na prvi poziv, veljavna do 30. 6.

Stran

Št. 102/955/2004
Ob-6584/04
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: dobava
OPGW kabla za DV 400 kV Divača–Melina, OPGW.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: RTP Divača.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne in delne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: marec 2004
– oktober 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: pri naročniku, prevzem
dokumentacije v drugem nadstropju, soba
št. 2C.2,6, Andreja Mihevc, dodatne informacije Elizabeta Strgar-Pečenko.
(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: 30.000 SIT (25.000 SIT
+ DDV 5.000 SIT), virmansko nakazilo z
oznako naziva javnega razpisa na TRR št.
02924-0017900956, sklic št. 102.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 4. 2004 do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, soba 3D2.1.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
8. 4. 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 30. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena (90%), zagotavljanje kvalitete
(10%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 3. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 102/954/2004
Ob-6586/04
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: dobava in
montaža terminalske TK opreme za DV
400 kV Divača–Melina, OPGW.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: RTP Divača in RTP Ilirska Bistrica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne in delne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: marec 2004
– december 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: pri naročniku, prevzem
dokumentacije v drugem nadstropju, soba
št. 2C.2,6, Andreja Mihevc, dodatne informacije Elizabeta Strgar-Pečenko.
(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: 30.000 SIT (25.000 SIT
+ DDV 5.000 SIT), virmansko nakazilo z
oznako naziva javnega razpisa na TRR št.
02924-0017900956, sklic št. 102.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 4. 2004 do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, soba 3D2.1.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
13. 4. 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 sploš-

nih 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 30. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena (93%), tehnična prednost nad
pogoji ustreznosti (7%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 3. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 404-08-48/2004-3
Ob-6587/04
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga:

navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 15/2004-ODP) na transakcijski račun: 01100-6370191114. Prevzem
razpisne dokumentacije je lahko osebno,
po pošti ali elektronski pošti. Pred tem je

Standard
STO

Izvod

BL.T.01/99

1

Artikel

E.M.

Količina
2004

Količina
2005

tkanina ognjevarna, zelena

m

500

3000

Ponudnik mora priložiti vzorec tkanine, ki
mora ustrezati vsem parametrom STO, sicer
se ponudba izloči kot nepravilna.
Ponudnik mora priložiti tehnične podatke
– laboratorijsko analizo.
Ogled vzorcev in dvig standardov je
možen pri Valeriji Čižman. Za ogled se je
potrebno predhodno telefonsko najaviti.
Telefonska najava je možna vsak delovni
dan med 8. in 9. uro na tel. 01/471-28-33, v
času objave javnega razpisa pa do datuma
oddaje ponudb na ta javni razpis.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki se lahko prijavijo za celoten predmet
javnega razpisa.
4. Kraj dobave: centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana Šentvid,
vsak delavnik od 8. do 14. ure.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvidena
sklenitev pogodbe – maj 2004.
1. dobava do 6. 9. 2004 – 500 metrov,
2. dobava do 10. 2. 2005 – 3000 metrov.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana; kontaktni osebi:
Bošjan Purkat, tel. 471-25-86, elektronska
pošta: bostjan.purkat@mors.si in Dušan
Cirar, tel. 471-23-48, elektronska pošta: dusan.cirar@mors.si, faks 431-90-35.
Dodatne informacije: Marjeta Kordiš
(vodja izvedbe), tel. 471-23-40.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z

potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke:
navedbo polnega naslova ponudnika,
davčno številko, št. javnega naročila, sklic
na številko) ter potrdilo o registraciji, če ste
davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo
za razpisno dokumentacijo po elektronski
pošti ponudnik naslovi na elektronski naslov iz točke 7.(a), ki mora vsebovati naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika z številko faksa, št. javnega
naročila, elektronski naslov, na katerega
se posreduje razpisna dokumentacija.
Ponudnik ne sme spreminjati elementov
razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na
ponudbeni del.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 19. 4. 2004, do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za obrambo, prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom:
»Ne odpiraj – ponudba MORS 15/2004-ODP
– Nakup tkanine ognjevarne«.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 20. 4. 2004 ob 9. uri
na naslovu: Ministrstvo za obrambo, Urad
za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000
Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT, v primeru da je ponujeni predračun višji od 30,000.000 SIT brez DDV in
izjava banke, da bo izdala bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 1% od pogodbene vrednosti, v primeru, da pogodbena vrednost presega
30,000.000 SIT brez DDV.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila je 30 dni od uradnega prejema računa
na naročnikov naslov.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije ali ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali mu ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
– da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali da ima ponudnik, ki ima sedež v
tujini poravnane v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki jih mora poravnati v Republiki
Sloveniji;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano
s posebnim predpisom;
– da je priložil zahtevane bančne garancije.
a) Zavarovanje za resnost ponudbe.
b) Izjava o izdaji bančne garancije za
dobro izvedbo posla.
Posebni pogoji naročnika:
– da je finančno in poslovno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivosti;
– da bo v primeru sklenitve pogodbe nudil 30-dnevni plačilni rok;
– da za leto 2004 zagotavlja dobavo celotne količino ognjevarne tkanine – 500 m
do 6. 9. 2004 in za leto 2005 dobavo celotne
količine – 3000 m do 10. 2. 2004;
– da razpisna dokumentacija ni spremenjena v elementih, ki se nanašajo na
ponudbeni del;
– da je priložil zahtevane vzorec, ki mora
ustrezati STO oziroma potrjenim vzorcem
naročnika (če vzorec ne ustreza STO oziroma potrjenim vzorcem naročnika, se ponudba izloči iz nadaljnje obravnave);
– da je priložil vzorec pogodbe in ga
žigosal;
– da je navedel vse podatke za ocenjevanje ponudb;
– da je priložil vse zahtevane priloge
podpisane in žigosane.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do dokončne izvedbe posla, odločitev predvidoma do 30. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudniki, ki bodo izpolnili pogoje za sposobnost,
bodo ocenjeni na podlagi naslednjih meril:
a) cena – 70 točk
Ponudnik z najnižjim predračunom prejme 70 točk, ostali pa sorazmerno manjše št.
točk, glede na ponujeni predračun.

V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo
za razpisno dokumentacijo po elektronski
pošti ponudnik naslovi na elektronski naslov iz točke 7.(a), ki mora vsebovati naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika z številko faksa, št. javnega
naročila, elektronski naslov, na katerega
se posreduje razpisna dokumentacija.
Ponudnik ne sme spreminjati elementov
razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na
ponudbeni del.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 14. 4. 2004 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS, prevzemnik je sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: »Ne odpiraj, ponudba MORS 60/2004-ODP – izolirni dihalni
aparati«.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 4. 2004 ob 9. uri, na naslovu: MORS,
Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT.
Izjava banke o izdaji bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila je 30 dni od uradnega prejema računa
na naslov naročnika.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen: ni predvideno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti po 42. členu
Zakona o javnih naročilih: splošni pogoji,
ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da dokaže
svojo usposobljenost za izvedbo javnega
naročila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek, podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri
ima sedež;
– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali mu ni bila
izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
– da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali da ima ponudnik, ki ima sedež v
tujini poravnane v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki jih mora poravnati v Republiki
Sloveniji;

b) vzorec – 30 točk
Ocena Kriterij

1,0
0,2

Ustreza STO
Ustreza STO, odstopa od zahtevanih vrednosti (z upoštevanjem dovoljenih toleranc) za 0,1% do 3%,
vendar ne več kot v treh parametrih,
odstopanje v pretržni trdnosti in teži
ni dovoljeno

Pridobljeno oceno za vzorec se pomnoži s točkami za vzorec in tako dobi končno
št. točk.
Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo zbral
največje št. točk kot vsoto obeh meril.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 3. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-78/2004-2
Ob-6590/04
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo
RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, Ljubljana, telefaks 01/431-81-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izolirni dihalni aparati – 400 kosov.
Podroben opis blaga je naveden v razpisni dokumentaciji.
Orientacijska vrednost javnega naročila:
100,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik mora oddati ponudbo za celoten
predmet javnega naročila.
4. Kraj dobave: skladišče URSZR, Obvozna pot b.š., Ljubljana – Šentvid.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: maj 2004
– avgust 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo
RS, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad
24, 1000 Ljubljana.
Zahteva za razpisno dokumentacijo
– kontaktna oseba: Boštjan Purkat, tel.
01/471-25-86,
bostjan.purkat@mors.si, faks 01/431-90-35, Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48, dusan.cirar@mors.si, faks
01/431-90-35.
Dodatne informacije: Sonja Jekovec,
vodja izvedbe naročila, tel. 01/471-23-57.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.
Ob prevzemu mora zainteresirani ponudnik naročniku navesti številko telefona,
faksa in ime kontaktne osebe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 60/2004-ODP) na račun
01100-6370191114. Prevzem razpisne
dokumentacije je lahko osebno, po pošti
ali elektronski pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, številko faksa,
davčno številko, številko javnega naročila,
sklic na številko) ter potrdilo o registraciji, če
ste davčni zavezanec.
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– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom;
– da je finančno in poslovno sposoben;
– da vse kopije dokumentov, ki so predložene ponudbi, ustrezajo originalom, da
dani podatki v tej ponudbi ustrezajo dejanskemu stanju in niso zavajajoči, da se
strinja s pogoji razpisa in da je sprejel izjavo o varnosti.
Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da dokaže svojo usposobljenost
za izvedbo javnega naročila:
– v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih
neporavnanih obveznosti oziroma da ni
imel blokiranega transakcijskega računa
v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva
sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti
(razvidno tudi iz obrazca BON 2 ali iz izpisa
banke o stanju sredstev na transakcijskem
računu podjetja, ki vsebuje vse podatke
kot BON 2);
– bo podpisal in žigosal krovno izjavo;
– bo izpolnil, podpisal in žigosal ponudbo-cene;
– bo izpolnil, parafiral in žigosal Tabelo
s podatki o izpolnjevanju tehničnih in ostalih zahtev naročnika ter priložil vsa zahtevana potrdila;
– bo parafiral vsako stran vzorca pogodbe, podpisal ter žigosal vzorec pogodbe;
– za ponujen predmet javnega naročila nudi minimalno 24-mesečni garancijski
rok;
– bo ponujen predmet javnega naročila
dobavili najkasneje v 90 dneh od dneva
podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank;
– bo zagotavljal servis in dobavo rezervnih delov za ponujen predmet javnega naročila skladno z veljavno zakonodajo;
– bo nudil servis za ponujen predmet
javnega naročila z odzivnim časom za prevzem blaga največ 6 ur od telefonskega
poziva in s prevzemom in vračilom blaga
pri uporabniku;
– bo zagotavljal servis in dobavo rezervnih delov za ponujen predmet javnega naročila skladno z veljavno zakonodajo;
– bo k Prilogi 1 priložil poročilo pooblaščenega revizorja, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma
revizorjevega poročila, poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov (poročilo pooblaščenega revizorja ne sme biti starejše
od 15 dni od datuma določenega za predložitev ponudb);
– da razpisna dokumentacija ni spremenjena v elementih, ki se nanašajo na
ponudbeni del.
Kolikor ponudbi niso predloženi dokazi,
ki dokazujejo izpolnitev posameznega pogoja, se ponudba izloči.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do končne izvedbe posla, odločitev o
sprejemu ponudbe predvidoma do konca
aprila 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: naročnik
bo po končanem odpiranju ponudb izbral
najugodnejšega ponudnika ob izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev ponudnika in ocenjevalnih kriterijev, in sicer:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Kriteriji

Maks št. točk

A) Vrednost ponudbe
B) Dobavni rok
Skupaj:

80 točk
20 točk
100 točk

A) Vrednost ponudbe – maks. 80 točk
Število točk

0-80

Kriterij

najnižja cena x 80
---------------------------------------------------ponujena cena

B) Dobavni rok – maks. 20 točk
Število točk

0-20

Kriterij

najkrajši dobavni rok x 20
------------------------------------------------ponujeni dobavni rok

Maksimalno število pridobljenih točk je
vsota točk pri posameznih merilih. Ponudnik
lahko prejme maksimalno 100 točk.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
prejme enako število točk, se izbere ponudnik, ki nudi nižjo ceno.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: Sonja Jekovec, kontaktna oseba – vodja izvedbe javnega naročila, tel.
01/471-23-57.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 3. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Ob-6598/04
1. Naročnik: Dijaški dom Maribor.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska cesta 89, 2000 Maribor, tel. 02/252-24-85, faks
02/251-20-14.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago – sukcesivna dobava.
(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 vse sklope
artiklov; za posamezne sklope artiklov ali pa
za posamezne artikle iz sklopov:
– sveže svinjsko in junečje meso,
– suhomesnati izdelki in mesne konzerve,
– perutninsko meso in izdelki ter jajca,
– ribe – sveže, zmrznjene,
– kruh in pekovska peciva,
– mleko in mlečni izdelki,
– moka in mlevski izdelki, testenine,
– jedilna olja; druge maščobe; margarine,
– konzervirana hrana – sadje in zelenjava,
– zmrznjena hrana,
– sveže sadje in zelenjava,
– gastro izdelki,
– sladoledi,
– ostali prehrambeni izdelki,
– brezalkoholne in druge pijače.
4. Kraj dobave: Dijaški dom Maribor,
Gosposvetska cesta 89; Vrbanska cesta 30
(po dogovoru).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantna ponudba ni sprejemljiva.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 5. 2004
do 30. 4. 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: nabavna služba: Željko
Gumzi, Gosposvetska cesta 89, 2000 Ma-

ribor, tel. 041/538-002, in v tajništvu doma
– tel. 02/252-58-77.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od datuma te objave do 9. 4. 2004, do 14. ure; po enodnevni
predhodni najavi od 9. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo
o vplačilu 6.000 SIT, na račun naročnika
št. 01100-6030631168, sklic na številko:
00 12005, z oznako: »plačilo razpisne dokumentacije« ter navedbo davčne številke in
polnega naziva ter sedeža ponudnika. Prevzem je možen osebno ali po pošti.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 9. 4. 2004 do 13.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Dijaški dom Maribor, Gosposvetska cesta 89, 2000 Maribor. Ponudba mora
biti oddana v zapečateni kuverti, označena
z napisom: »Ne odpiraj – za javni razpis« in
številko objave razpisa v Ur. l. RS.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 4. 2004 ob 11. uri v posebni sobi DD Maribor, Gosposvetska cesta 89, Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT, v primeru da je vrednost ponujenega blaga višja od 30,000.000 SIT.
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: kot določa razpisana dokumentacija.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 5. 2004. Odločitev bo podana v zakonitem roku od dneva odpiranja.
15. Merila za ocenitev ponudb: kakovost,
ugodna končna cena, dodatne ugodnosti;
kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: naročnik si pridržuje pravico do
morebitnega večjega ali manjšega obsega naročil od razpisanega, odvisno od
dejanskih potreb. V tem primeru izbrani
ponudniki niso upravičeni do odškodnin iz
tega naslova.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 3. 2004.
Dijaški dom Maribor
Št. 433-01/9-3/2004
Ob-6599/04
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00 in
01/478-39-05, tel. 01/478-38-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računalniška strojna oprema.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena je oddaja naslednjih sklopov: 01
– ekonomični osebni računalnik, 02 – stan-
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dardni osebni računalnik, 03 – ekonomični
prenosni računalnik.
4. Kraj dobave: dobava se bo izvršila na
lokacijo naročnika v Ljubljani.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
jih ni.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 30 dni po
podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: sprejemna pisarna, pritličje, soba št. P10, Erika Andrlič, tel.
01/478-38-00, faks 01/478-39-00, e-pošta:
gcu.carina@gov.si.
Imena oseb, pri katerih zainteresirani ponudnik lahko dobi:
– tehnične
informacije:
e-pošta:
gcu.carina@gov.si; potencialni ponudnik
naj v polju zadeva (subject) obvezno navede: “Razpis – računalniška strojna oprema
(Zavadlav, Milanič)”; faks 01/478-39-00,
– ostale informacije: e-pošta: gcu.carina@gov.si; potencialni ponudnik naj v polju
zadeva (subject) obvezno navede: “Razpis
– računalniška strojna oprema (Skaza)”;
faks 01/478-39-05.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11.30 in
od 12.30 do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 4. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, v sprejemni pisarni v
pritličju.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 4. 2004 ob 10. uri na naslovu: Carinska
uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana,
sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če ponudba ponudnika presega 30 mio SIT, mora
ponudnik svoji ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, če pa ponudba
ne presega 30 milijonov SIT, priloži ponudnik svoji ponudbi lastno menico za resnost
ponudbe, z menično izjavo.
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: kot v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: odločitev o sprejemu
ponudbe bo sprejeta predvidoma do 7. 5.
2004 ponudba posameznega ponudnika
mora veljati do 30. 7. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbe
se bodo ocenjevale po sklopih. Najugodnejša ponudba za posamezen sklop bo
tista, pri kateri bo izračunani količnik med
ceno za posamezen sklop in drugimi merili
najnižji. Merila za sklope so: cena (C), garancijska doba (OD1), enotna tehnologija
istega proizvajalca (OD2), PCI vgradno
mesto polne velikosti (OD3), strojna in
programska oprema za zaščito podatkov

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika
do 14. 4. 2004 do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbe: ponudbe v zapečatenih kuvertah
z oznako “Ponudba – Ne odpiraj’’ in številko
Uradnega lista RS ter navedbo predmeta
naročila poslati na naslov: Vrtec Ciciban
Novo mesto, Ragovska ulica 18, 8000
Novo mesto.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 4. 2004 ob
13. uri na naslovu: Vrtec Ciciban Novo mesto, Novo mesto, Ragovska ulica 18.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: rok plačila računa je najmanj 30 dni od datuma izstavitve računa, ostali pogoji so opredeljeni
v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): ni zahtevana.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: zahteve so razvidne iz razpisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2004, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 7. 5. 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: 8. 3. 2004.
Vrtec Ciciban Novo mesto

(OD4). Ponudbe se bodo ocenjevale po
sklopih. Za sklop 01 v ponudbi se bo izračunal količnik po naslednji formuli: K =
C/(1+ OD1 + OD2 + OD3). Za sklop 02
v ponudbi se bo izračunal količnik po naslednji formuli: K = C/(1+ OD1 + OD2). Za
sklop 03 v ponudbi se bo izračunal količnik
po naslednji formuli: K = C/(1+ OD1 + OD2
+ OD4). Druga merila bodo imela naslednjo
najvišjo možno težo: OD1 (3%), OD2 (8%),
OD3 (2%) in OD4 (2%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 3. 2004.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS
Št. 1/04
Ob-6600/04
1. Naročnik: Vrtec Ciciban Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Novo mesto, Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto, tel.
07/371-83-14, faks 07/371-83-27.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambno blago po sklopih, v količini navedeni v
razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: po
posameznih sklopih:
I. sklop: mleko in mlečni izdelki,
II. sklop: meso in mesni izdelki,
III. sklop: perutnina in izdelki iz perutnine,
IV. sklop: ribe in ribji izdelki,
V. sklop: jajca,
VI. sklop: zamrznjeni izdelki,
VII. sklop: kruh in pekovski izdelki,
VIII. sklop: peciva,
IX. sklop: jušne zakuhe in testenine,
X. sklop: sveže in suho sadje,
XI. sklop: zelenjava,
XII. sklop: sadni sirupi in sokovi,
XIII. sklop: splošno prehrambno blago,
XIV. sklop: čaji,
XV. sklop: konzervirana živila,
XVI. sklop: osnovna živila.
Ponudnik lahko konkurira za enega ali
več sklopov ali za vse sklope. V posameznem sklopu mora ponudnik zagotavljati vse
artikle in celotno letno količino.
4. Kraj dobave: Vrtec Ciciban Novo mesto, Novo mesto, Ragovska ulica 18, na
dveh lokacijah v kraju Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: datum začetka
dobave: od 1. 6. 2004, predvideni zaključek
dobave: 31. 5. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na
naslovu naročnika pri Mateji Plankar, dodatne informacije pa pri Olgi Žagar Tratar, na
tel. 07/371-83-19.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
10. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu, v višini 12.000 SIT (v katerem je že
vključen 20% DDV) na podračun naročnika
pri UJP št. 01285-6030640048 – za razpisno dokumentacijo.
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Št. 05/2004
Ob-6601/04
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, faks 03/56-51-232, tel.
03/56-51-200.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
reprodukcijskega materiala – lepilni, tesnilni in čistilni material za transportne in
druge strojne naprave.
(b) Če je predvidena dobava sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
Sklop 1: lepilni in tesnilni material za
transportne in druge strojne naprave.
Sklop 2: čistilni material za transportne
naprave.
4. Kraj dobave: Termoelektrarna Trbovlje
d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 20. 4. 2004
do 19. 4. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Nabavna služba (Anita Žučko),
Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do odpiranja ponudb od 10. do 12. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT; znesek je potrebno nakazati
na TRR št. 26330-0012039086. Ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o vplačilu in potrdilo DURS, da je
ponudnik davčni zavezanec, oziroma izjavo,
da ni registriran za DDV.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 8. 4. 2004 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET
d.o.o., v Nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, v zapečateni kuverti z oznako
Ne odpiraj – Ponudba, s številko objave javnega razpisa v Ur. l. RS ter navedbo predmeta naročila.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 8. 4. 2004 ob 9.30,
v prostorih TET d.o.o., Ob železnici 27,
Trbovlje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za zavarovanje resnosti ponudbe
v višini 10% vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): pogodba oziroma dogovor o skupnem nastopu.
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: ob dokazilih za izpolnjevanje
obveznih pogojev mora ponudnik predložiti
tudi:
– predračune sklopov za katere kandidira,
– izpolnjene specifikacije cen materialov,
– izjave o točnosti podatkov, o kvaliteti
blaga, o poslovni sposobnosti in sprejemu
pogojev razpisa,
– pozitivne reference ponudnika v zadnjih treh letih,
– bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene vrednosti – original,
– izjavo banke o nameri izdaje bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
– original,
– parafirane in žigosane vse strani predloga pogodbe z naročnikom.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati 60 dni
od dneva odpiranja ponudb. Odločitev o
sprejemu ponudb bo sprejeta nemudoma
po ocenitvi le-teh.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena s plačilnimi pogoji in
popusti – do 90,
– dobavni rok – do 10.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja Branko Podbevšek.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 3. 2004.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
Št. 15/04
Ob-6607/04
1. Naročnik: Vrtec Pedenjped Novo
mesto.
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2. Naslov naročnika: Šegova ulica 22,
8000 Novo mesto, tel. 07/371-82-50, faks
07/371-82-65.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po sklopih, v količini navedeni
v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
I. sklop: mleko in mlečni izdelki,
II. sklop: sveže meso,
III. sklop: mesni izdelki,
IV. sklop: ribe,
V. sklop: perutnina in perutninski izdelki,
VI. sklop: zamrznjena zelenjava,
VII. sklop: kruh in pekovski izdelki,
VIII. sklop: pecivo,
IX. sklop: jajca,
X. sklop: jušne zakuhe in testenine,
XI. sklop: sveže in suho sadje ter zelenjava,
XII. sklop: sadni sirupi in sokovi,
XIII. sklop: konzervirana živila,
XIV. sklop: čaji,
XV. sklop: splošno prehrambeno blago,
XVI. sklop: osnovna živila in dodatki
jedem.
4. Kraj dobave: Vrtec Pedenjped Novo
mesto, Šegova ulica 22, 8000 Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 6. 2004
do 31. 5. 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Vrtec Pedenjped Novo
mesto, Šegova ulica 22, 8000 Novo mesto
– dvig razpisne dokumentacije pri Ireni Mirtič, dodatne informacije pri Jelki Makše, na
tel. 07/371-82-64.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
10. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu, v višini 12.000 SIT (v katerem je že
vključen 20% DDV) na podračun naročnika
pri UJP št. 01285-6000000173, namen nakazila: razpisna dokumentacija.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 4. 2004 do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbe v zapečatenih kuvertah
z oznako “Ponudba – Ne odpiraj” in številko
Ur. l. RS ter navedbo predmeta naročila poslati na naslov: Vrtec Pedenjped Novo mesto, Šegova ulica 22, 8000 Novo mesto.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 4. 2004 ob 13. uri na naslovu Vrtec Pedenjped Novo mesto, Šegova ulica 22, 8000
Novo mesto.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila računa je najmanj 30 dni od datuma izstavitve računa, ostali pogoji so opredeljeni
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: zahteve so vidne iz razpisne
dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2004, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 7. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba, za katero se
upošteva: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 3. 2004.
Vrtec Pedenjped Novo mesto
Št. 17123-06-403-16/2004
Ob-6679/04
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. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.
3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega razpisa je dobava fotomateriala
za potrebe Policije.
Opis in okvirne količine artiklov, ki so
predmet javnega razpisa, so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predmet javnega razpisa obsega naslednje
sklope:
– sklop 1: filmi,
– sklop 2: filmi za hitro sliko,
– sklop 3: spominski mediji za digitalne
fotoaparate,
– sklop 4: albumi,
– sklop 5: kemikalije, fotopapir – color,
– sklop 6: kemikalije, fotopapir – črno
bela tehnika,
– sklop 7: videoprint papir,
– sklop 8: avdio in video kasete.
Ponudniki lahko ponudijo predmet javnega razpisa v celoti ali posamezne sklope od
1 do 8 v celoti – vse postavke blaga oziroma
artikle, ki so v sklopu.
Ponudniki ne morejo ponuditi posameznega blaga oziroma posameznih artiklov iz
posameznega sklopa.
4. Kraj dobave: kraj dobave blaga, ki je
predmet razpisa, so lokacije posameznih
organizacijskih enot Generalne policijske
uprave in Policijskih uprav, na območju
celotne države.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki lahko ponudijo samo eno – osnovno
ponudbo. V primeru, da ponudniki ponudijo
še variantne ponudbe, naročnik le-teh ne
bo upošteval.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka je 11. 6. 2004, predvideni
datum zaključka pa 11. 6. 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Ministrstvo za notranje
zadeve, Sektor za finance, plan in investicije, Oddelek za investicije in javna naročila,
Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana, v tajništvu
oddelka pri Marinki Hlade. Dodatne informacije: Veronika Bajrič, tel. 01/472-40-54.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je
vsem zainteresiranim ponudnikom omo-
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gočen vpogled v razpisno dokumentacijo
ter njen dvig, in sicer vsak dan med 12. in
14. uro, razen dnevov, ko državni organi ne
delajo. Razpisna dokumentacija je lahko na
zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za poslanje le-te po pošti,
iz katerih morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali
je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za
notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-40301604.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do dne 7. 4. 2004, najkasneje do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2 – Glavna
pisarna, 1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 7. 4. 2004,
ob 11. uri, na naslovu: Fakulteta za policijsko-varnostne vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na
javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti

jen oziroma da ni vpisan v kazensko evidenco; da je poravnal davke, prispevke in druge
obvezne dajatve v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež; da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila; da je ekonomsko-finančno sposoben;
da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so sposobni
izvesti pogodbo; da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
Naročnik bo usposobljenost ponudnika
po 42.a členu ZJN-1 preveril iz: podatkov
o finančnem stanju, in sicer obrazca BON
1/P in Potrdila poslovne banke o plačilni
sposobnosti oziroma za samostojne podjetnike: iz davčne odločbe ter potrdila banke o
stanju na transakcijskem računu; dokazila,
da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in
kadrovskimi zmogljivostmi, in sicer izjave o
razširjenosti prodajne mreže.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 8. 5. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba, ki ustreza meriloma: cena in finančno stanje ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 3. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila mora biti 30 dni od dneva uradnega
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): v primeru, da skupina
izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina izvajalcev predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem
razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila
mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
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: naročnik bo ugotovil usposobljenost
ponudnika za izvedbo javnega naročila tako,
da bo preveril, ali ponudnik izpolnjuje pogoje
po 42. in 42.a členu ZJN-1, in sicer: da je
registriran pri pristojnem sodišču ali drugem
organu; da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obso-

Stran

Št. 404-08-84/2004-2
Ob-6681/04
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo
RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, Ljubljana, telefaks 01/431-81-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
I. skupina – delovna oblačila
Zap.
št.

IDENT

1

37242

2

Izdelek

Količina

ME

Namen

Ženski delovni komplet (hlače, bluze 2x)

100

kpl

Snažilke

63579

Halja delovna moška

250

kos

Skladišča, delavnice

3

9445

Obleka delovna moška (hlače, bluza, kapa)

700

kpl

Skladišča, delavnice

4

63547

Kombinezon delovni

300

kos

Delavnice

5

20179

Plašč delovni dežni

50

kos

Delavnice

6

1258

Obleka delovna kislinoodporna (hlače, bluza, kapa)

50

kpl

Akomulatorske delavnice

7

63579

Halja delovna antistatična moška (olivnozelena)

20

kos

Manipulanti s strelivom

8

9445

Obleka delovna antistatična moška (hlače, bluza, kapa)

100

kpl

Manipulanti s strelivom

9

63547

Kombinezon delovni antistatičen

100

kos

Manipulanti s strelivom

10

23821

Telovnik delovni antistatičen

50

kos

Manipulanti s strelivom

11

59370

Bunda delovna s kapo antistatična

50

kos

Manipulanti s strelivom

12

vzorec

Nogavice letne antistatične

300

par

Manipulanti s strelivom

13

vzorec

Nogavice zimske antistatične

300

par

Manipulanti s strelivom

Stran

1482 /

Št.

23 / 12. 3. 2004

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

II. skupina – delovna obutev
Zap. št.

IDENT

1

4876

2

Izdelek

Količina

ME

Namen

Čevlji ženski ortopedski (temnomodri)

100

par

Snažilke

63582

Čevlji delovni nizki (črni)

300

par

Skladišča

3

63582

Čevlji delovni nizki z jekleno kapico (črni)

300

par

Delavnice

4

63582

Čevlji delovni nizki z jekleno kapico (črni)

30

par

Akomulatorske delavnice

5

63582

Čevlji delovni nizki z jekleno kapico (črni)

50

par

Manipulanti s strelivom

6

63583

Čevlji delovni visoki z jekleno kapico (črni)

300

par

Delavnice

7

63583

Čevlji delovni visoki z jekleno kapico (črni)

50

par

Manipulanti s strelivom

8

3071

Škornji delovni gumijasti z jekleno kapico

30

par

Akomulatorske delavnice

9

3071

Škornji delovni gumijasti z jekleno kapico

50

par

Manipulanti s strelivom

10

vzorec

Natikač za odvajanje statične elektrike za na obutev

20

par

Manipulanti s strelivom

III. skupina – osebna varovalna oprema
Zap.št.

IDENT

1

31743

2

Izdelek

Količina

ME

Rokavice zaščitne usnjene

1.000

par

Skladišča

31746

Rokavice zaščitne usnjene

1.000

par

Delavnice

3

31746

Rokavice zaščitne platnene

300

par

Manipulanti s strelivom

4

3012

Rokavice zaščitne bombažne

500

par

Manipulanti s strelivom

5

61724

Rokavice PVC

200

par

Delavnice

6

61724

Rokavice PVC kislinoodporne

100

par

Akomulatorske delavnice

7

22206

Očala zaščitna – univerzalna

100

kos

Delavnice

8

22206

Očala zaščita proti kislinami

30

kos

Akomulatorske delavnice

9

16935

Vezir obrazni zaščitni

30

kos

Akomulatorske delavnice

10

1765

Respirator navaden FFP1

1.000

kos

Delavnice

11

54929

Respirator z izdišnim ventilom FFP2

100

kos

Akomulatorske delavnice

12

3069

Glušniki

50

kos

Delavnice

13

44315

Čelada zaščitna

50

kos

Delavnice

14

1581

Predpasnik kislinoodporen

50

kos

Akomulatorske delavnice

Ogled vzorcev je možen pri naročniku po
prevzemu razpisne dokumentacije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
I. skupina – delovna oblačila,
II. skupina – delovna obutev,
III. skupina – osebna varovalna oprema.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo za
posamezno skupino blaga. Ponudba za posamezno skupino mora zajemati vse artikle,
ki jo sestavljajo.
4. Kraj izročitve: dobava na lokacijo:
Skladišče MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana-Šentvid.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: maj 2004–oktober 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo
RS, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad
24, 1000 Ljubljana.
Zahteva za razpisno dokumentacijo (kontaktni osebi): Boštjan Purkat, tel.
01/471-25-86, faks 01/431-90-35, e-pošta:
bostjan.purkat@mors.si; Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, e-pošta:
dusan.cirar@mors.si

Namen

Dodatne informacije: Sonja Jekovec
(vodja izvedbe), tel. 01/471-23-57.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro. Ob prevzemu razpisne
dokumentacije mora zainteresirani ponudnik
naročniku predložiti št. telefona in telefaksa
ter kontaktno osebo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 64/2004-ODP) na račun
01100-6370191114. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno, po pošti ali
elektronski pošti. Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati
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mora naslednje podatke: navedbo polnega
naslova ponudnika, davčno številko, številko
javnega razpisa, sklic na številko) ter potrdilo
o registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti ponudnik naslovi na elektronski naslov iz
točke 7a), ki mora vsebovati naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika
z številko faksa, št. javnega naročila, elektronski naslov, na katerega se posreduje
razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme
spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na ponudbeni del.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 5. 4. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS, prevzemnik je sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene
kuverte morajo biti jasno označene z napisom:
»Ne odpiraj, ponudba MORS 64/2004-ODP
– Zaščitna oprema in obutev«.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 4. 2004 ob 10. uri, na naslovu: MORS,
Urad za logistiko, Služba za javna naročila,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila je 30 dni od uradnega prejema računa
na naročnikov naslov.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): ni predvideno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
da mu ni bila v zadnjih petih letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem ali mu ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
– da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali da ima ponudnik, ki ima sedež v
tujini poravnane v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki jih mora poravnati v Republiki
Sloveniji;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano
s posebnim predpisom;
– da je finančno in poslovno sposoben;
da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih ne-

Dobljeno oceno se pomnoži z utežjo in
dobi število točk za to ocenjevalno merilo.
2. Kakovost vzorca
I. skupina – delovna oblačila

poravnanih obveznosti oziroma da ni imel
blokiranega transakcijskega računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca o plačilni sposobnosti;
– da vse kopije dokumentov, ki so predložene ponudbi ustrezajo originalom, da
dani podatki v tej ponudbi ustrezajo dejanskemu stanju in niso zavajajoči, da se
strinja s pogoji razpisa in da je sprejel izjavo
o varnosti.
Posebni pogoji naročnika:
– da bo izpolnil, podpisal in žigosal ponudbo-cene;
– da bo ponudil vse artikle znotraj posamezne skupine;
– da bo priložil vse zahtevane vzorce, ki
ustrezajo tehničnim zahtevam-opisom oziroma naročnikovemu vzorcu;
– da bo podpisal in žigosal krovno izjavo;
– da bo podpisal in žigosal vzorec pogodbe;
– da razpisna dokumentacija ni spremenjena v elementih, ki se nanašajo na
ponudbeni del.
Kolikor ponudbi niso predloženi dokazi,
ki dokazujejo izpolnitev posameznega pogoja, se ponudba izloči.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do dokončne izvedbe posla. Odločitev o
sprejemu ponudbe bo potrjena predvidoma
do 30. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
Zap.
št.

1
2

Ocenjevalna merila

vrednost ponudbe
kakovost vzorca
Skupaj

Utež

0,70
0,30
1,00

Naročnik bo javno naročilo po posameznih skupinah oddal ponudniku, ki bo predložil ekonomsko najugodnejšo ponudbo
za posamezeno skupino, to je tista, ki bo
dosegla največje skupno število točk obeh
ocenjevalnih meril.
Izračun števila točk po navedenih kriterijih:
1. Vrednost ponudbe
Ocena
10
do 9,99

Kriterij
najnižja ponujena vrednost
najnižja ponujena vrednost * ocena 10
ponujena vrednost

Ob-6746/04
1. Naročnik: Psihiatrična klinika Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Studenec 48, 1260
Ljubljana Polje, tel. 01/58-72-100, faks
01/52-84-618, e-mail: sinisa.stikovic@psih-klinika.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računalniška in programska oprema.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– sklop 1 – osebni računalniki,
– sklop 2 – prenosni računalniki,
– sklop 3 – strežniki,
– sklop 4 – tiskalniki ter druga oprema.
Naročilo bo oddano za vsak sklop posebej.

Ocena

10
2

Stran

Kriterij

ustreza tehničnemu opisu ali potrjenemu vzorcu naročnika, odlična
izdelava
ustreza tehničnemu opisu oziroma
potrjenemu vzorcu naročnika, nekakovostna izdelava:
Nekakovostna izdelava: neravni
šivi, šivi vlečejo, pretrgani notranji
in zunanji šivi, odstopanje v gostoti šivov, okrasni šivi slabo izdelani,
slabi zaključki šivov, odstopanje v
pomožnem materialu, ki sicer ni
natančno določen, a je razviden iz
potrjenega vzorca, vendar funkcionalnosti ne spremeni

II.skupina – delovna obutev in III. skupina – osebna varovalna oprema
Ocena

Kriterij

10

ustreza opisu ali potrjenemu
vzorcu naročnika, odlična izdelava
ustreza opisu oziroma potrjenemu vzorcu naročnika, nekakovostna izdelava:
Nekakovostna izdelava: majhne
poškodbe na osnovnem materialu (usnje, guma, platno, ABS…)
ki ne spremenijo funkcionalnosti;
odstopanje v pomožnem materialu, ki sicer ni opisan vendar
je viden iz potrjenega vzorca,
vendar funkcionalnosti ne spremeni; slabi, poškodovani ali pretrgani okrasni šivi in vsa ostala
odstopanja, ki niso definirana
in so razvidna le iz potrjenega
vzorca.

2

Dobljeno oceno se pomnoži z utežjo in
dobi število točk za to ocenjevalno merilo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 3. 2004.
Ministrstvo za obrambo

Ponudnik lahko odda ponudbo samo
za posamezne sklope ali za vse sklope
skupaj.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: maj 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Psihiatrična klinika
Ljubljana, služba za informatiko, Siniša Stikovič, Studenec 48, 1260 Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: zainteresirani
ponudniki lahko zahtevajo razpisno dokumentacijo od dneva objave tega javnega
razpisa do dneva določenega za oddajo

Stran
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Št.

23 / 12. 3. 2004

ponudb. Zainteresirani ponudniki zahtevo za razpisno dokumentacijo pošljejo po
faksu ali elektronski pošti: milos.zupancic@psih-klinika.si. Razpisna dokumentacija
bo zainteresiranim ponudnikom poslana po
pošti v roku najkasneje dveh dni po prejemu
zahteve.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je na voljo
brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 5. 4. 2004 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti v
originalu, v zapečatenih ovojnicah z jasno
oznako “Ne odpiraj – Ponudba – Računalniška oprema” osebno na sedež naročnika
ali pa priporočeno s povratnico na naslov
Psihiatrična klinika Ljubljana, tajništvo direktorice za splošne zadeve, Studenec 48,
1260 Ljubljana Polje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 5. 4. 2004 ob 14. uri v
sejni sobi upravne zgradbe (I. nadstropje)
Psihiatrične klinike Ljubljana, Studenec 48,
Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahtevana je bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kupec
bo plačal blago v 6 enakih mesečnih obrokih, od katerih prvi obrok zapade v plačilo v
60 dneh po primopredaji opreme, skladno z
določili pogodbe.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): v primeru oddaje
skupne ponudbe več ponudnikov mora skupina izvajalcev predložiti pravni akt o skupni
izvedbi naročila, če bodo izbrani na javnem
razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
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: artikli v sklopu 1 in 2 morajo imeti
pridobljen Certifikat ustreznosti strojne opreme z Windows XP za ponujeni model.
Za ponujeno opremo v sklopih 1, 2 in 3,
morata na območju Slovenije obstajati vsaj
dva pooblaščena zastopnika in serviserja, o
čemer mora ponudnik predložiti potrdila.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 90 dni po javnem odpiranju ponudb. O
sprejemu ponudbe bo odločeno predvidoma
v roku 15 dni po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
Merila za dodelitev naročila v sklopih
1, 2 in 3:
Cena
– ponudnik z najnižjo ceno – 90 točk,
– odstopanje od najnižje ponudbe do
3% – 87 točk,
– odstopanje od najnižje ponudbe do
6% – 84 točk,
– odstopanje od najnižje ponudbe do
9% – 81 točk,
– odstopanje od najnižje ponudbe do
12% – 77 točk,
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– odstopanje od najnižje ponudbe do
15% – 74 točk,
– odstopanje od najnižje ponudbe do
18% – 71 točk,
– odstopanje od najnižje ponudbe do
21% – 68 točk,
– odstopanje od najnižje ponudbe do
24% – 65 točk,
– odstopanje od najnižje ponudbe do
27% – 62 točk,
– odstopanje od najnižje ponudbe do
30% – 59 točk,
– odstopanje od najnižje ponudbe do
33% – 56 točk,
– odstopanje od najnižje ponudbe do
36% – 53 točk,
– odstopanje od najnižje ponudbe več
kot 36% – 50 točk.
Garancija na osebne in prenosne računalnike ter strežnik
– vsaj 60 mesecev – 7 točk,
– vsaj 48 mesecev – 5 točk,
– manj kot 48 mesecev – 0 točk.
Pogoj: najmanj 36 mesecev.
Boljše komponente pri dobavljeni opremi.
Ponudnik ponudi za 100% več pomnilnika od zahtevanih pri vseh artiklih znotraj
posameznega sklopa – 3 točke.
V posameznem sklopu bo izbran ponudnik, ki bo zbral največje število točk.
Merilo za dodelitev naročila v sklopu 4 je
najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so objavljene na spletni strani
www.psih-klinika.si/razpisi.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 3. 2004.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 8
Ob-6749/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 449-23-41, faks
449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 3000 kosov
pisemskih poštnih vreč.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 60 dni po
podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Pošta Slovenije, d.o.o.
Sektor za investicije in nabavo, Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, oseba za informacije
mag. Darja Ferlinc.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT na račun
90672-0000040025, sklic 00 0000-17.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 5. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za
investicije in nabavo, Slomškov trg 10, 2500
Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 2004 ob 10. uri, Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 90 dni
po prevzemu.
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: poleg splošnih pogojev po
41. do 43. členu ZJN-1 mora ponudnik izpolnjevati: da je vpisan v sodni register za
opravljanje dejavnosti predmeta javnega
naročila, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in
da ni prenehal poslovati na podlagi sodne
ali druge prisilne odločbe, da poslovanje
ponudnika ni s sodno ali drugo prisilno
odločbo ustavljeno, da ima poravnane vse
davke in prispevke in druge dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi RS,
da je finančno sposoben izvesti naročilo:
letni prihodki v letu 2002 morajo biti enaki
ali večji od dvakratne vrednosti ponudbe
in ni imel blokiranega računa v 6 mesecih
poslovanja več kot 5 dni, da je tehnično
sposoben izvesti javno naročilo, da je kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo,
da redno izpolnjuje minimalne zahteve iz
kolektivne pogodbe, da odstopa od terjatev do naročnika v korist dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev, da bo za
poplačilo obveznosti dobaviteljem blaga,
kooperantom in podizvajalcem upošteval
enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi
o prevzemu del z naročnikom, da bo priznal
in obračunal ter plačal dobaviteljem blaga,
kooperantom in podizvajalcem del zapadle
obveznosti in zakonite zamudne obresti za
vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in
potrjenih obveznosti po izdanih računih za
opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov, da zakon podjetju ne prepoveduje
sklenitve pogodbe, da ponudnik v zadnjih
12 mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti, da ni dal zavajajočih podatkov
glede zahtev iz te točke; da je predložen
obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije, da vzorec ponujene
vreče ustreza tehničnim zahtevam naročnika, da bo reklamacijo naročnika rešil
najkasneje v osmih dneh od prejema pisne
reklamacije, da bo poštne vreče dostavil v
PLC Ljubljana, da je ponudnik pravilno in
pravočasno izpolnil pogodbene obveznosti
iz prejšnjih pogodb v zadnjih treh letih.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 2. 8. 2004, predvideni datum
odločitve 28. 5. 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: 8. 3. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
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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
Št. 11/04
Ob-6502/04
1. Naročnik: Komunala Tolmin, Javno
podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Poljubinj 89h,
5220 Tolmin, tel. 05/38-19-300, faks
05/38-81-025, e-mail: kp.tolmin@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
vodovoda in kanalizacije industrijske
cone Poljubinj.
(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: Poljubinj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: 1. maj
2004, zaključek: do 31. marec 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Komunala Tolmin,
Javno podjetje d.d., tajništvo, Poljubinj 89h,
5220 Tolmin (razpisna dokumentacija se
lahko dvigne osebno ali po pošlje po pošti
po predhodni dostavi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije s podatki o naslovu
ponudnika).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
javnega razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcijski
račun št. 04753-0000100881 pri Novi KBM
d.d., Področje Nova Gorica.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 4. 2004 do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Komunala Tolmin, Javno podjetje
d.d., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin – tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 4. 2004 ob 12. uri v prostorih Komunale
Tolmin, Poljubinj 89h, Tolmin.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila najmanj 90 dni.
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: /
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 8. 7. 2004, predvideni datum
odločitve 14. 4. 2004.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Sovdat Davorin, univ. dipl. inž., tel.
05/38-19-317, ocenjena vrednost razpisanih
del znaša ca. 100,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 3. 2004.
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.
Št. 2/2004
Ob-6505/04
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta
31, 1000 Ljubljana, tel. 01/471-05-00, faks
01/471-05-03.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
večstanovanjskega naselja “Črnuška
gmajna” v Ljubljani, s pripadajočo prometno in komunalno ureditvijo (Priloga
II, skupina 501).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana Črnuče - Suhadolčeva ulica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemjive in pri
javnem naročilu ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: dela se bodo pričela takoj po podpisu pogodbe z izbranim
ponudnikom. Gradnja objekta bo potekala v
obdobju od maja 2004 do decembra 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna
dokumentacija se lahko dvigne na sedežu
naročnika na Poljanski cesti 31 v Ljubljani, kontaktna oseba Biserka Prošek, tel.
01/471-05-07, faks 01/471-05-08, e-naslov:
biserka.prosek@stanovanjskisklad-rs.si;
dodatne informacije je mogoče pridobiti
pri pooblaščenem inženiringu naročnika:
IN.CO invest d.o.o., Tbilisijska 85, 1000
Ljubljana, kontaktna oseba Marko Ahlin, tel.
01/423-43-47.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 50.000 SIT z nakazilom na transkacijski račun naročnika št. 01100-6270960211, s sklicem 00
7906-713018, namen nakazila: “gradnja
Črnuče”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ne glede na vrsto prenosa na sedež naročnika najkasneje do 9.
4. 2004, do 10. ure v zapečateni ovojnici na
kateri mora biti nalepljen izpolnjen obrazec
prijave, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Stanovanjski sklad Republike
Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31,
1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 4. 2004 ob 12. uri v sejni sobi naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 30,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
navedeni v razpisni dokumentaciji.
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12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona
o javnih naročilih): v ponudbeni dokumentaciji mora biti predložena pogodba o skupni
izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo javnega naročila; zahteve so natančneje
opisane 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 Zakona o
javnih naročilih: pogoji navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti vsaj 150 dni od dneva odpiranja
ponudb. Naročnik bo svojo odločitev o izbiri
najugodnejše ponudbe sprejel predvidoma
do 23. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: opredeljene v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 77 z dne 30.
8. 2002, Ob-76417 in Uradni list RS, št. 18
z dne 27. 2. 2004, Ob-4736/04.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. marec 2004.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 35101-0036/04-47/03
Ob-6540/04
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg
1, 4000 Kranj, faks 04/237-31-67, tel.
04/23-73-122.
3. (a) Opis in obseg gradnje: nadzidava
in adaptacija OŠ Predoslje.
(b) Če je predvidena oddaja 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: /
4. Kraj izvedbe: Predoslje 17a, 4000
Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantnih ponudb ni.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni čas je
150 dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Mestna občina Kranj,
Oddelek za družbene javne službe – Ivan
Mihovec, tel. 04/23-73-122.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: čas za prevzem
razpisne dokumentacije je od 8. do 14. ure
vsak delavni dan do 2. 4. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek 5.000 SIT je
potrebno nakazati na podračun zakladniškega računa Mestne občine Kranj, št.
01252-0100006472.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 9. 4. 2004 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, Kranj – Oddelek za družbene javne
službe – soba št. 162.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 9. 4. 2004 ob 12. uri
v sobi št. 9.
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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 6,000.000 SIT in veljavnostjo 60 dni od
datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po mesečni situaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): v skladu z Zakonom o
javnih naročilih in 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 o
javnih naročilih: ponudnik mora imeti vsaj 3
reference v vrednosti nad 50,000.000 SIT v
zadnjih petih letih.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 5. 2004, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 30. 4. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena maks. 80 točk – (najnižja cena × 80 točk / ponudbena cena);
– rok izvedbe maks. 10 točk – (najkrajši
rok izvedbe × 10 točk / rok izvedbe);
– reference
v
vrednosti
nad
50,000.000 SIT v zadnjih petih letih maks
10 točk (4 ref = 1 točka, 5 ref = 2 točki, 6 ref
= 4 točke, 7 ref = 6 točk, 8 ref = 8 točk, 9 ref
= 9 točk in 10 ali več referenc = 10 točk).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 3. 2004.
Mestna občina Kranj
Št. 03/321600/14-0
Ob-6542/04
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 1000
Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
fasade in strehe na objektu Vegova 2 v
Ljubljani.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: sklopov ni.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Vegova 2.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del aprila
2004, dokončanje del v roku 75 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za javna
naročila, Dalmatinova 1, I. nadstropje, soba
104, Cvetka Erzin, faks 306-44-07.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 8. do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, transakcijski račun št.: 01261-0100000114 – izvrševanje
proračuna MOL, sklic na št.: 121-20000
LMM, s pripisom JR-03/321600/14.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 3. 2004 do 12.45.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, OF
– Služba za javna naročila, Dalmatinova 1,
I. nadstropje, soba 103.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 3. 2004 ob 13. uri, Mestna občina Ljubljana, OF – Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, soba 103, I. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): /
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: v razpisni dokumentaciji.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena –
85%, potrjena strokovna priporočila – 15%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 3. 2004.
Mestna občina Ljubljana
Št. 402-00-8/2004-13
Ob-6565/04
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana, Dunajska 48, tel. 01/478-74-00, faks
01/478-74-22.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
Biljenskega potoka – I. faza.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Biljenski potok v naselju Bilje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti
po razpisnih pogojih, variantne ponudbe ne
bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 3
mesece po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo, 1000 Ljubljana, Dunajska 48, Mani Šefran, 2. nadstropje, vložišče,
tel. 01/478-73-20.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 15. ure
vsak delovni dan, v petek do 14.30.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun št.
01100-6300109972, sklic na številko 18
25119 7141998 23410004, z navedbo “plačilo razpisne dokumentacije za vodni sklad”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 4. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, 1000 Ljubljana, Dunajska 48, vložišče, 2. nadstropje, tel. 01/478-73-20.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 4. 2004 ob 12. uri, Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo, Urad za okolje, Sektor
za pripravo in vodenje investicij, 1000 Ljubljana, Einspielerjeva 6, sejna soba št. 220a
v 2. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo
posla,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisana dela v celoti
iz sredstev proračuna RS in poravnava
plačila v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna RS, podzakonskimi predpisi in
pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): naročnik bo sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik
mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci. V primeru skupnega
nastopanja pri ponudbi pa mora skupina
ponudnikov – samo v primeru, da bo izbrana na javnem razpisu – predložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
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:
– da je v preteklih petih in tekočem letu
izvedel kot izvajalec ali podizvajalec vsaj 1
objekt podobnega tipa – ureditev vodotoka
širine dna do 6 m in AB zidov obloženih s
kamnom višine do 3 m. Kot dokazilo o izpolnjevanju navedenega pogoja mora ponudnik pridobiti ustrezno potrdilo naročnika
/investitorja,
– da je finančno in poslovno sposoben
in sicer, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel neporavnanih obveznosti več kot 3 dni
od datuma sestavitve dokazila,
– da ponujeno trajanje razpisanih del (izvajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,
– da opcija (veljavnost) ponudbe ni
krajša od 120 dni od datuma za predložitev
ponudb,
– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od 5 let po uspešno
opravljenem tehničnem pregledu oziroma
prevzemu,
– da ima kader, ki bo sodeloval pri izvedbi javnega naročila ustrezno izobrazbo,
in sicer:
– odgovorni vodja del mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o graditvi objektov (Ur.
l. RS, št. 110/02).
Pogoji in dokazila o izpolnjevanju teh
pogojev so podrobneje navedena v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 120 dni od datuma za predložitev
ponudbe in predvideni datum odločitve je do
20 dni po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena,
2. druga merila (reference, podaljšana
garancijska doba, ISO standard).
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Merila so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled projektne dokumentacije in strokovne informacije so na voljo pri Valter Paulič,
univ. dipl. inž. gozd., tel. 01/309-43-15. Naročnik bo pojasnila posredoval le na podlagi
pisnih zahtev, ki jih bo prejel na naslov: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, 1000
Ljubljana, Dunajska 48.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 3. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo

Št. 077/04
Ob-6592/04
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: preplastitev ceste R2-445 odsek 0349 Senožeče–
Sežana.
(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: cesta R2-445 Senožeče–Sežana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: 22 dni po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št. 01100-6300109972
- sklic na št. 18 24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 4. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo
za promet .- Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 4. 2004 ob
11. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
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: pogoji so navedeni v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila skupaj z DDV znaša 35,500.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 3. 2004.
Direkcija RS za ceste

Št. 402-00-8/2004-14
Ob-6566/04
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana, Dunajska 48, tel. 01/478-74-00, faks
01/478-74-22.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ugotavljanje kapacitete vodnega vira – raziskovalna vrtina Brestovica.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: Brestovica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti
po razpisnih pogojih, variantne ponudbe ne
bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 4
mesece po sklenitvi pogodbe (predvidoma
od 1. 6. 2004 do 30. 9. 2004).
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo, 1000 Ljubljana, Dunajska 48, Mani Šefran, 2. nadstropje, vložišče,
tel. 01/478-73-20.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 15. ure
vsak delovni dan, v petek do 14.30.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT na račun
št. 01100-6300109972, sklic na številko
18 25119 7141998 23410004, z navedbo
“plačilo razpisne dokumentacije za vodni
sklad”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 4. 2004 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, 1000 Ljubljana, Dunajska 48, vložišče, 2. nadstropje, tel. 01/478-73-20.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 4. 2004 ob 13. uri, Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo, Urad za okolje, Sektor
za pripravo in vodenje investicij, 1000 Ljubljana, Einspielerjeva 6, sejna soba št. 220a
v 2. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo
posla,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisana dela v celoti

iz sredstev proračuna RS in poravnava
plačila v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna RS, podzakonskimi predpisi in
pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): naročnik bo sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik
mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci. V primeru skupnega
nastopanja pri ponudbi pa mora skupina
ponudnikov – samo v primeru, da bo izbrana na javnem razpisu – predložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
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:
– da je v preteklih petih in tekočem letu
izvedel kot izvajalec ali podizvajalec vsaj 2
objekta podobnega tipa – vrtanje črpalnega
vodnjaka premera min 400 mm v karbonatni kamnini in izgradnja cevovodov. Kot dokazilo o izpolnjevanju navedenega pogoja
mora ponudnik pridobiti ustrezno potrdilo
naročnika/investitorja,
– da je finančno in poslovno sposoben
in sicer, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel neporavnanih obveznosti več kot 3 dni
od datuma sestavitve dokazila,
– da ponujeno trajanje razpisanih del (izvajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,
– da opcija (veljavnost) ponudbe ni
krajša od 120 dni od datuma za predložitev
ponudb,
– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od 5 let po uspešno
opravljenem tehničnem pregledu oziroma
prevzemu,
– da ima kader, ki bo sodeloval pri izvedbi javnega naročila ustrezno izobrazbo,
in sicer:
– odgovorni vodja del mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o graditvi objektov (Ur.
l. RS, št. 110/02).
Pogoji in dokazila o izpolnjevanju teh
pogojev so podrobneje navedena v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 120 dni od datuma za predložitev
ponudbe in predvideni datum odločitve je do
20 dni po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena,
2. druga merila (reference, podaljšana
garancijska doba, ISO standard).
Merila so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled projektne dokumentacije in
strokovne informacije so na voljo pri Damijanu Vodnjovu, univ. dipl. inž. grad. – tel.
01/30-94-222. Naročnik bo pojasnila posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih
bo prejel na naslov: Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo, 1000 Ljubljana, Dunajska 48.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 3. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo

Stran

Stran
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Št. 078/04
Ob-6593/04
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: preplastitev ceste R1-225 odsek 1140 Mengeš–
Duplica.
(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: cesta R1-225 Mengeš–Duplica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: 20 dni po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 - sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 4. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo
za promet .- Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 4. 2004 ob
11. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
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: pogoji so navedeni v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati vsaj 120
dni, predvideni rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila skupaj z DDV znaša 45,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 3. 2004.
Direkcija RS za ceste
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Št. 110-1/04
Ob-6606/04
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. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
AC odseka Hrastje–Kronovo, pododsek
Hrastje–Lešnica od km 0,000 do km
7,770; začetna gradbena dela.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: obseg ponudbenih del:
1.1 Izvedba začetnih gradbenih del, ki
obsegajo:
– gradnjo predobremenilnih nasipov na
deviaciji 1-12,
– preureditev priključka Mačkovec,
– preureditev elektroenergetskih vodov,
– zaščito daljinskega cevovoda za plin.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: AC odsek Hrastje–Kronovo, pododsek Hrastje–Lešnica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
skladno z razpisno dokumentacijo.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: skrajni rok za dokončanje del je za dela pod tč. 1.1 navodil
ponudnikom naslednji:
– dela pod tč. 1.1 – 12 mesecev od uvedbe izvajalca v delo;
pri čemer je potrebno upoštevati naslednje fazne roke:
– v 3 mesecih od uvedbe izvajalca v
delo je potrebno zgraditi predobremenilne
nasipe,
– preurediti priključek Mačkovec, preurediti elektroenergetske vode in zaščititi
daljinski cevovod za plin, po 8 mesečni
konsolidaciji predobremenilnih nasipov pa
v 1 mesecu,
– odstraniti odvečni predobremenilni
material.
7. (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 Feliks Strmole, univ. dipl. inž. grad. – DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Nadzor Ivančna Gorica, tel.
01/78-78-662, faks 01/78-78-664.
(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: 50.000 SIT stroškov razpisne dokumentacije za dela razpisana
pod točko 1.1 lahko ponudniki poravnajo
na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
28. 4. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: DDC svetovanje inženiring, Druž-

ba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana; vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 28. 4. 2004
ob 11. uri v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba 1.18.
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 24,690.000 SIT za dela razpisana
pod točko 1.1. Veljavnost bančne garancije
mora biti najmanj 172 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
se financira iz lastnih sredstev DARS d.d in
kredita EIB. Način plačevanja z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini
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 o javnih
naročilih: ponudniki morajo za dokazovanje
finančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
Ponudniki morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju naslednjih minimalnih pogojev:
a) povprečni letni promet gradbenih del
v zadnjih treh letih oziroma kolikor podjetje
posluje krajši čas, od ustanovitve, razviden
iz dokumentov, navedenih v točki 5.1g teh
Navodil ponudnikom v višini 1.000 mio SIT
za izvedbo vseh razpisanih del;
b) uspešne izkušnje kot glavni izvajalec
pri vsaj enem javnem naročilu za istovrstna
dela, kot je predmet javnega naročila v zadnjih 5 letih, v skladu z zahtevo po točki 5.1h
teh navodil ponudnikom;
c) izjava o zagotovitvi in časovni razpoložljivosti glavne opreme za izvedbo del po
tem razpisu kot je navedena v točki 5.1i teh
navodil ponudnikom;
d) odgovorni vodja del mora biti oseba z
visoko ali višjo izobrazbo gradbene stroke z
opravljenim strokovnim izpitom in 10-letnimi
izkušnjami pri podobnih projektih po naravi
in sestavi in to najmanj 5 let kot odgovorni
vodja del.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
142 dni po preteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 7. 6. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo za ocenitev ponudbe je najnižja cena,
ob izpolnjevanju ostalih pogojev razpisa.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: prvi javni razpis je bil objavljen v Ur. l.
RS, št. 97 z dne 10. 10. 2003.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen
v Ur. l. RS, št. 65 z dne 4. 7. 2003.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 3. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 203/04-01
Ob-6608/04
1. Naročnik: Dom starejših občanov
Ilirska Bistrica, Kidričeva 15, 6250 Ilirska
Bistrica.
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2. Naslov naročnika: Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, Kidričeva 15, 6250
Ilirska Bistrica, tel. 05/71-41-244, telefaks
05/71-42-029, e-mail: dsoilb-pd@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptacija
atrija in ureditev okolice.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: da.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Dom starejših občanov
Ilirska Bistrica, Kidričeva 15, 6250 Ilirska
Bistrica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 150 dni po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Dom starejših občanov
Ilirska Bistrica, Kidričeva 15, 6250 Ilirska Bistrica, Blokar Marjan.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11. ure
vsak delovni dan od dneva objave do dneva odpiranja.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 18.000 SIT na TRR naročnika št.: 01100-6030265478.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 4. 2004 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, Kidričeva 15, 6250 Ilirska Bistrica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 4. 2004 ob 12. uri v prostorih Doma starejših občanov Ilirska Bistrica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančne
garancije po razpisni dokumentaciji, bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.
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): 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: pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 3. 2004.
Dom starejših občanov Ilirska Bistrica

(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: cesta R3-696 Velenje–Škale.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: 10 mesecev po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 - sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 4. 2004 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo
za promet .- Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 4. 2004 ob 9.
uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
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: pogoji so navedeni v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila skupaj z DDV znaša 107,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 3. 2004.
Direkcija RS za ceste

(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: cesta R3-685 Tekačevo–Rogaška Slatina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: 6 mesecev po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št. 01100-6300109972
- sklic na št. 18 24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 4. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo
za promet - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 4. 2004 ob
10. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
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: pogoji so navedeni v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila skupaj z DDV znaša 120,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 3. 2004.
Direkcija RS za ceste

Št. 075/04
Ob-6677/04
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: križišče
“Elektro” v Rogaški Slatini.

Št. 073/04
Ob-6678/04
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev ceste R2-435/1431 skozi Limbuš

Št. 074/04
Ob-6676/04
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
Kidričeve ceste v Velenju II. faza – cesta
R3-696.
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– premostitveni objekti, ureditev potoka
Blažovnice in priključnih cest.
(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: cesta R2-435 Maribor–Ruše.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: 12 mesecev po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št. 01100-6300109972
- sklic na št. 18 24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 4. 2004 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo
za promet .- Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 4. 2004 ob 9.
uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
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: pogoji so navedeni v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila skupaj z DDV znaša 234,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 3. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 076/04
Ob-6680/04
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kolesarske poti ob cesti G1-1/241 Dravograd–Maribor na odseku Trbonje–Gortina.
(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: cesta G1-1 Dravograd–Radlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: 6 mesecev po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 - sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 4. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo
za promet .- Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana – vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 4. 2004 ob
10. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija.
11. Pogoji
financiranja
in
plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
ZIPRS0405.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pisni medsebojni
dogovor.
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: pogoji so navedeni v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj 120 dni, predvideni rok odločitve o
sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: ocenjena vrednost javnega naročila skupaj z DDV znaša 57,000.000 SIT.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 3. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 404-01-24/2004
Ob-6683/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.

2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: predmet
javnega naročila je gradnja študentskega
doma na Potočnikovi ulici v Ljubljani za
naročnika po tem javnem razpisu po načelu “ključ v roke” s fiksno ceno. Zgrajeni
objekt mora izpolnjevati vse gospodarske,
tehnične in funkcionalne pogoje naročnika,
izbrani izvajalec pa bo moral: – urediti pravice
iz naslova avtorstva z avtorjem idejnega projekta, pridobiti vsa potrebna soglasja, gradbeno dovoljenje ter uporabno dovoljenje,
izdelati vso potrebno projektno dokumentacijo (PGD razen IP, PZI ter PID) za vsa
dela in opremo ter tehnično dokumentacijo
po ZGO-1, izvesti vsa gradbena, obrtniška,
strojna in elektro instalacijska dela na objektu
z zunanjo ureditvijo ter izvedbo vseh komunalnih priključkov, opremiti objekt skladno s
projektno dokumentacijo, in sicer vse najmanj v obsegu in kvaliteti, kot je navedeno v
projektni nalogi ter v skladu z veljavnimi predpisi in standardi. Strokovno nadzorstvo nad
gradnjo ni predmet javnega naročila.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: naročnik bo oddal najugodnejšemu
ponudniku celotno javno naročilo.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izvedbo celotnega javnega naročila bo naročnik oddal
najugodnejšemu ponudniku po načelu
“ključ v roke” s fiksno ceno, kjer bo izvajalec
izdelal tudi celotno projektno dokumentacijo (PGD razen IP, PZI ter PID) za vsa dela
in opremo ter tehnično dokumentacijo po
ZGO-1 Kot potrebna izhodišča za izdelavo
ponudbe bo naročnik z razpisno dokumentacijo predal ponudnikom projektno nalogo
z navodili, ki jih bo moral upoštevati pri projektiranju in gradnji tovrstnega študentskega
doma ter idejni projekt.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek takoj po
podpisu pogodbe, dokončanje november
2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: LIZ-Inženiring d.d.,
Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, Janez Sitar.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, negotovinsko
plačilo na TTR št.: 19100-0010023743 pred
dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 4. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, vložišče,
soba št. 201.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 4. 2004 ob 12. uri, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, Urad za investicije, Kotnikova 38/III, Ljubljana, velika sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% pogodbene vrednosti, z veljavnostjo
do izročitve bančne garancije za dobro izvedbo del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
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Št.

nik bo plačeval opravljena dela na osnovi
mesečnih situacij, izstavljenih v višini stopnje gotovosti del. Naročnik jih bo plačeval
z zamikom 60 dni od uradnega prejetja potrjene situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba za izvedbo
celotnih razpisanih del.
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: ponudnik je dokazal
ekonomsko-finančno sposobnost. Pogoji:
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi, pri
nobeni izmed bank, kjer ima TRR, – na
dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti. Ponudnik
je dokazal, da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi. Pogoji: – Seznam
zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo
odgovorni za izvedbo pogodbe in sicer: vodja razpisanih del, pravnik in koordinator (I.
in II.) varnosti na gradbišču, – Ključni kadri,
ki bodo vodili izvedbo, imajo ustrezne kvalifikacije in reference. Pogoji: – odgovorni
vodja razpisanih del ima najmanj visoko
strokovno izobrazbo, 8 let delovne dobe in

Št. 5/35/1-04

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
Ob-6667/04
Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku nadgradnja
železniške proge Ljubljana–Zidani Most–
Maribor, izvajanje nadzora nad izvedbenimi
deli, objavljen v Uradnem listu RS, št. 3 z
dne 16. 1. 2004, Ob-479/04, se 14. točka
pravilno glasi:
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:
Reference ponudnika:
1. Uspešna izvedba vsaj dveh nadzorov
na podobnih projektih na področju javne železniške infrastrukture kot glavni izvajalec v
zadnjih petih letih. Ne bodo štele izkušnje s
področja visokih zgradb.
2. Zagotovitev ustreznih strokovnjakov, ki
izpolnjujejo pogoje določene v Zakonu o graditvi objektov, ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 110/02) in
so potrebni za izvedbo tega javnega naročila
in v skladu z določili FIDIC. Potrebno je zagotoviti vsaj po enega strokovnjaka iz vsakega
navedenega področja del:

je vodil gradnje v zadnjih 5 letih, kot sledi:
– najmanj na treh objektih v vrednosti posameznega objekta nad 500 mio SIT (brez
DDV), – na enem objektu v vrednosti nad
800 mio SIT (brez DDV), – univ. dipl. pravnik: najmanj visoko strokovno izobrazbo, 8
let delovne dobe, – koordinator (I. in II.) za
varnost in zdravje pri delu: najmanj visoko
strokovno izobrazbo in potrdilo Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve o usposobljenosti koordinatorja za varnost zdravja
pri delu na gradbiščih. Ponudnik mora priložiti vsa zahtevana dokazila o vpisu v imenik
pri Inženirski zbornici.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb,
predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je april 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: LIZ-Inženiring d.d., Vurnikova 2, Ljubljana, Janez Sitar, tel. 01/234-40-32.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 15-16 z dne 20. 2.
2004, Ob-4654/04.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 3. 2004.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

– zgornjega ustroja železniških prog
– 1 strokovnjak,
– spodnjega ustroja železniških prog – 1
strokovnjak,
– signalno varnostnih in telekomunikacijskih (SV,TK) napravah – 1 strokovnjak,
– železniškega električnega voznega
omrežja na 3 kV DC sistemu – 1 strokovnjak.
Maksimalno število vseh ljudi, ki bodo
sodelovali pri izvajanju nadzora je 15.
3. Vsaj en izmed zgoraj navedenih strokovnjakov mora aktivno obvladati angleški
jezik.
4. Ponudnik mora poznati aktivnosti, ki
jih zahteva financiranje ISPA, PHARE in
pravila PRAG.
Ustrezna finančna sposobnost ponudnika:
1. Poprečni letni promet ponudnika v
zadnjih treh letih mora biti v višini najmanj
enainpolkratne vrednosti tega javnega naročila z DDV:
1. Prikazati likvidna sredstva ali prikazati
možnosti najetja kredita v minimalni vrednosti prvih dveh mesečnih situacij.
Sredstva morebitnih podizvajalcev se
ne bodo upoštevala pri ugotavljanju ponudnikovega izpolnjevanja zgoraj navedenih
pogojev. Sredstva partnerjev v skupnem
nastopu pa se seštevajo, da se ugotovi
skupna sposobnost izpolnjevanja zgoraj
navedenih pogojev.
Rok izvedbe: ca. 47 mesecev
1. Začetek del: uvedba izvajalca v posel,
2. trajanja izvedbe del izvajalca, kot bo
določeno v pogodbi z izvajalcem (predvideno 23 mesecev),
3. do poteka časa garancijske dobe
– dve leti in do predaje končnega poročila
po preteku garancijske dobe.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
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Ob-6686/04
Popravek
Naročnik Pošta Slovenije, d.o.o. pri objavi javnega naročila za najem sistema za
sledenje, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 18 z dne 27. 2. 2004, Ob-4895/04, naročnik spreminja pogoje plačila, in sicer rok
plačila je najmanj 30 dni.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 5/35/1-04

Ob-6687/04
Popravek
Naročnik Pošta Slovenije, d.o.o. pri objavi javnega naročila za prevoz poštnih pošiljk, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 18
z dne 27. 2. 2004, Ob-4896/04, spreminja
pogoj, in sicer: ne zahteva se izpolnjevanje
pogoja, da mora ponudnik v letu 2002 imeti
promet večji od mnogokratnika 3 ponudbene vrednosti.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. 79
Ob-6511/04
1. Naročnik: Cankarjev dom, kulturni in
kongresni center.
2. Naslov
naročnika:
Cankarjev
dom, Prešernova 10, Ljubljana, telefaks
01/241-72-72, elektronski naslov: vinko.sever@cd-cc.si, tel. 01/241-71-79.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona
o javnih naročilih: sanacija prvega preddverja, kar obsega zamenjavo estriha
(gradbena dela) in talne obloge (dobava
in polaganje talne obloge) (vrsta storitve
504,5).
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: da.
5. Kraj izvedbe: naročnik.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 19. 7. 2004;
25. 8. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: sedež naročnika,
pri Vinku Severju, telefaks 01/241-71-79,
elektronski naslov: vinko.sever@cd-cc.si,
tel. 01/241-71-79.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 15.3. do 9. 4.
2004, vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 4. 2004; 10. ura.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Cankarjev dom, Prešernova 10,
1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 4. 2004; 12. ura; sejna soba naročnika v
prvem nadstropju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedena so v razpisni dokumentaciji in so
skladna z Navodilom v Uradnem listu RS,
št. 43/00.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: proračunska sredstva.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba.
14. 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: navedeni so 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: navedeni so 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: 10. 9. 2004; 22. 4. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba; to je čimnižja
cena in čimvišja kakovost storitve in materiala. Razmerje je 50:50. Natančnejši opis je
v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 3. 2004.
Cankarjev dom
Št. 420-02/04-1
Ob-6514/04
1. Naročnik: Občina Šalovci.
2. Naslov naročnika: Občina Šalovci, Šalovci, 162, 9204 Šalovci, tel. 02/559-80-50,
faks 02/559-80-54.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: svetovanje in strokovni
nadzor nad izvedbo kanalizacijskega
sistema Šalovci, Domanjševci in čistilne
naprave Šalovci.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba velja za celotno uslugo.
5. Kraj izvedbe: Občina Šalovci.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek izvedbe: 25. april 2004; predvideno
dokončanje: 30. april 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci; oseba: Aleksander
Abraham, župan.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: od te objave do 31. 3.
2004 vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 15.000 SIT, TRR:
01233-0100011865, odprt pri Banki Slovenije.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. aprila 2004 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204
Šalovci.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. aprila 2004 ob 13. uri v sejni sobi Občine
Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik je dolžan, kot del ponudbe, predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
znesku 300.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
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13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): predložitev pogodbe
sklenjene med člani skupnega nastopa, iz
katere je razvidno, kdo je nosilec posla in
odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo javnega 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: a) dokazilo o dovoljenju za
opravljanje dejavnosti (predložiti dokument
– odločbo, ki jo je izdala pristojna inšpekcijska služba ali državni organ, da ponudnik
izpolnjuje z zakonom določene pogoje za
opravljanje dejavnosti, za katere je registriran; b) potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni vložen predlog za začetek postopka
prisilne poravnave, ne predlog za začetek
stečajnega postopka in ne predlog za začetek likvidacijskega postopka (priložiti dokument); c) podatki o boniteti poslovanja
(potrjen BON 1, BON 2) mlajši od 30 dni;
č) potrdilo davčnega organa o poravnavi
davčnih obveznosti in prispevkov, določenih z Zakonom; d) podatki o letnem
prometu (izključno za opravljanje storitev
nadzora); e) Dokazila o referencah; f) Podatki o uspešni izvedbi nadzorov, ki so bili
sofinansirani s strani PHARE v zadnjih petih letih. Obvezno priložiti referenčne izjave
naročnikov.
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: pravne
osebe morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudb: 60
dni od zadnjega dneva za oddajo ponudb.
Datum odločitve je 7 dni od dneva odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: a) reference; b) konkurenčnost ponudbe (cena);
c) plačilni pogoji; č) solventnost podjetja;
d) druge posebne ugodnosti, ki jih nudi
ponudnik.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: oseba: Aleksander Abraham, župan;
tel. 02/559-80-50.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. marec 2004.
Občina Šalovci

7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: konec aprila, začetek junija.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisna dokumentacija – v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper, za dodatne informacije Urad za gospodarske javne službe in
promet, Adelija Franca, tel. 05/664-63-96.
(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.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun št.
01250-0100005794 s pripisom – plačilo
razpisne dokumentacije za obnovo talne
signazicje na občinskih cestah.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 4. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Koper, Verdijeva
10, 6000 Koper.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 4. 2004 ob 13. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 1,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu
z Zakonom o javnih financah – 30 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): pogodba.
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: podani 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: /
(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: datum, do katerega
mora veljati ponudba, je 60 dni od odpiranja
ponudb, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 5. 4. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 3. 2004.
Mestna občina Koper

Št. 393/2004
Ob-6577/04
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10, 6000
Koper.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: obnova talne signalizacije
na občinskih cestah (1 A 1. vzdrževanje).
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: območje Mestne občine
Koper.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.

Ob-6583/04
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, 1000 Ljubljana, tel. 01/306-17-00,
faks 01/306-17-49.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: vzdrževanje fontan v letu
2004.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
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5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantnih ponudb ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od podpisa pogodbe do 31. 12. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MOL, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarske javne
službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana,
Vesna Klement, tel. 01/306-17-00, faks
01/306-17-49.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, ki ga zainteresirani
ponudniki plačajo na transakcijski račun
pri Banki Slovenije št. 01261-0100000114
MOL – izvrševanje proračuna, sklic na št.:
09000-121.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba predložiti do 6. 4. 2004 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarske javne
službe in promet, soba 213, Trg mladinskih
delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 6. 4. 2004,
ob 10.30, v prostorih Mestne občine Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB 7,
1000 Ljubljana – kletni prostori.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% od ponudbene vrednosti,
– bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 10% od dobave blaga.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: določeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave ponudnikov
v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o
javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnem
naročilu: določa razpisna dokumentacija.
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 odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe
sprejel predvidoma v 15 dneh po javnem odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbe
se ocenjujejo po naslednjih merilih:
– najnižja ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije: določa
razpisna dokumentacija.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 3. 2004.
Mestna občina Ljubljana

18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 3. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 102/956/2004
Ob-6585/04
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. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: montaža OPGW kabla za
DV 400 kV Divača–Melina, OPGW.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: DV 400 kV Divača–Melina.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne in delne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: marec 2004 – december 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: pri naročniku, prevzem
dokumentacije v drugem nadstropju, soba
št. 2C.2,6, Andreja Mihevc, dodatne informacije Elizabeta Strgar-Pečenko.
(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: 30.000 SIT (25.000 SIT
+ DDV 5.000 SIT), virmansko nakazilo z
oznako naziva javnega razpisa na TRR št.
02924-0017900956, sklic št. 102.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 4. 2004 do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, soba 3D2.1.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
9. 4. 2004 ob 10. uri, v dvorani D, IV. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 5% skupne ponudbene
vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa
ni, plačilni rok 60 dni, gotovinsko plačilo po
opravljenih delih.
13. 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.
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 (navodilo ponudniku za izdelavo
ponudbe).
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 odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna
60 dni od datuma, določenega za dostavo
ponudbe. Predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 30. 4. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena (90%), reference izvajalca (10%).
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Št. 266-26/2004
Ob-6594/04
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: storitve upravljanja in vzdrževanja ter urejanja objektov visokih gradenj
skupnih infrastrukturnih objektov na Mednarodnem mejnem prehodu Obrežje.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: MMP Obrežje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvidoma od
1. 5. 2004 do 31. 12. 2005.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana – Sektor za
javna naročila.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure
vsak delovni dan od dneva objave do dneva odpiranja ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7130007-01272003.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 4. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 4. 2004 ob 9.30 – Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva
25/a, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančne garancije za resnost ponudbe v višini
2,500.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
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: 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: /
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 1. 7. 2004.
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17. Merila za ocenitev ponudb: 1. ponudbena cena – do 75 točk, 2. reference
ponudnika – 23 točk, certifikat ISO 9001:
2000 – 2 točki,.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: pisno na naslov naročnika; faks
478-18-78.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 3. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 110-1/04
Ob-6604/04
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 državnega lokacijskega načrta za AC na odseku Fram–
Ptuj (Slivnica–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 na odseku Fram–
Ptuj (Slivnica–Draženci).
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: roki so naslednji:
1. faza: 15 dni od podpisa pogodbe sledi
izdelava terminskega plana naloge, ter izdelava usmeritev za načrtovanje prostorske
ureditve; 2. faza: 30 dni po prejemu idejnega projekta v M 1:1000 na reambulirani karti
s strokovnimi podlagami, ter 15 po prejemu
poročila o vplivih na okolje in drugih strokovnih podlag; 3. faza: 15 dni po prejemu
pripomb iz javne razgrnitve; 4. faza: 20 dni
po prejemu dopolnjenega idejnega projekta
v M 1:1000 na reambulirani karti s strokovnimi podlagami, poročila o vplivih na okolje
in drugih strokovnih podlag sledi izdelava
dopolnjenega predloga DLN ter 15 dni po
prejemu zadnjega mnenja sledi izdelava
usklajenega dopolnjenega predloga DLN;
5. faza: 15 dni po sprejemu uredbe o DLN
na Vladi RS.
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, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206. Strokovne informacije
posreduje Andreja Baškovč, univ. dipl. inž.
kraj. arh. – DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
Ljubljana, Kotnikova 40, tel. 01/43-02-53,
faks 01/30-68-145.
(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: 8.000 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
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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
14. 4. 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 14. 4. 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 820.000 SIT in veljavnostjo najmanj
172 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: ponudniki morajo za dokazovanje
finančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
Ponudniki morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju naslednjih minimalnih pogojev:
a) povprečni letni promet ponudnika v
zadnjih treh letih oziroma kolikor podjetje
posluje krajši čas, od ustanovitve, razviden
iz dokumentov, navedenih v točki 5.1g teh
navodil ponudnikom v višini 27,360.000 SIT
za izvedbo vseh razpisanih del;
b) uspešne izkušnje kot glavni izvajalec
pri vsaj enem javnem naročilu za istovrstna
dela, kot je predmet javnega naročila v zadnjih 5 letih, v skladu z zahtevo po točki 5.1h
teh navodil ponudnikom;
c) izjava o zagotovitvi in časovni razpoložljivosti glavne opreme za izvedbo del po
tem razpisu kot je navedena v točki 5.1i teh
navodil ponudnikom;
d) v ponudbi mora biti naveden odgovorni vodja projekta z delovno skupino za
posamezna področja, vključno z zunanjimi
sodelavci. Posebej mora biti navedeno,
katera dela bodo izvajali zunanji sodelavci
oziroma podizvajalci. Za vse sodelujoče je
potrebno navesti reference.
Izdelovalec DLN mora izpolnjevati pogoje, ki so natančno določeni v 156. do 160.
členu ZUreP.
V delovni skupini mora obvezno sodelovati univ. dipl. inž. kraj. arh., univ. dipl. inž.
arh. in univ. dipl. inž. grad.
Ponudbi je potrebno priložiti organizacijsko shemo ključnih kadrov predlaganih za
vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi,
drugih strokovnih delavcev odgovornih za
izvedbo pogodbe in za nadzor kakovosti, v
skladu z zahtevo po točki 5.1j.
Enake pogoje mora izpolnjevati tudi oseba, ki jo izvajalec določi za svojega zastopnika v vzorcu pogodbe (18. člen).

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
142 dni po preteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 24. 5. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: merila
za oceno ponudbe so: reference s področja
cestne infrastrukture za LN v zadnjih 5 letih,
reference vodje projekta v zadnjih 5 letih in
ponudbena cena razpisanih del.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 3. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-6605/04
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: državni lokacijski načrt za
AC odsek Spodnja Senarska–Cogetinci.
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 odsek Spodnja Senarska–Cogetinci.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: roki so naslednji:
1. faza: 15 dni od podpisa pogodbe sledi
izdelava terminskega plana naloge in gradiva za smernice ter v roku 10 dni od prejema zadnje smernice, analiza pridobljenih
smernic ter izdelava usmeritev za izdelavo
prostorskih ureditev; 2. faza: 30 dni po
prejemu idejnega projekta v M 1:1000 na
reambulirani karti s strokovnimi podlagami,
poročila o vplivih na okolje in drugih strokovnih podlag; 3. faza: 15 dni po prejemu
pripomb javne razgrnitve; 4. faza: 20 dni po
prejemu dopolnjenega idejnega projekta v
M 1:1000 na reambulirani karti s strokovnimi podlagami, poročila o vplivih na okolje
in drugih strokovnih podlag sledi izdelava
dopolnjenega predloga DLN ter 15 dni po
prejemu zadnjega mnenja sledi izdelava
usklajenega dopolnjenega predloga DLN;
5. faza: 15 dni po sprejemu uredbe o DLN
na Vladi RS.
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, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206. Strokovne informacije
posreduje Marsela Podboj, univ. dipl. inž.
kraj. arh. – DDC svetovanje inženiring,
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Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
Ljubljana, Kotnikova 40, tel. 01/43-02-53,
faks 01/30-68-145.
(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: 8.000 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
15. 4. 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 15. 4. 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 430.000 SIT in veljavnostjo najmanj
172 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: ponudniki morajo za
dokazovanje finančne sposobnosti predložiti revidirano bilanco oziroma izpisek iz
bilance stanja. Ponudniki morajo predložiti
dokazila o izpolnjevanju naslednjih minimalnih pogojev:
a) povprečni letni promet ponudnika v
zadnjih treh letih oziroma kolikor podjetje
posluje krajši čas, od ustanovitve, razviden
iz dokumentov, navedenih v točki 5.1g teh
navodil ponudnikom v višini 14,400.000 SIT
za izvedbo vseh razpisanih del;
b) uspešne izkušnje kot glavni izvajalec
pri vsaj enem javnem naročilu za istovrstna
dela, kot je predmet javnega naročila v zadnjih 5 letih, v skladu z zahtevo po točki 5.1h
teh navodil ponudnikom;
c) izjava o zagotovitvi in časovni razpoložljivosti glavne opreme za izvedbo del po
tem razpisu kot je navedena v točki 5.1i teh
navodil ponudnikom;
d) v ponudbi mora biti naveden odgovorni vodja projekta z delovno skupino za
posamezna področja, vključno z zunanjimi
sodelavci. Posebej mora biti navedeno,
katera dela bodo izvajali zunanji sodelavci

tacijo in dodatne informacije: Slovenska
turistična organizacija, Mirjana Jarc, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, e-mail: mirjana.jarc@slovenia-tourism.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni plačila.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: četrtek, 8. 4. 2004 do
10. ure mora biti ponudba evidentirana kot
prispela pri naročniku.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Slovenska turistična organizacija,
Dunajska 156, 1000 Ljubljana, s pripisom Slovenija poživlja – Ponudba zakupa medijev.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
četrtek, 8. 4. 2004 ob 12. uri, Slovenska turistična organizacija, Dunajska 156, 1000
Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: naročnik
mora dostaviti garancijo za resnost ponudbe
v višini 10% celotne ponudbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok plačila ne sme biti krajši od 30 dni od uradnega
prejema računa.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): ponudbo lahko predloži
skupina izvajalcev (Joint Venture), ki mora
predložiti skupni akt o 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:
– ponudnik mora izkazati svojo plačilno
sposobnost za zadnjih 6 mesecev,
– povprečni letni promet ponudnika na
področju zakupa tiskanih medijev in medijskega prostora na internetu mora znašati
najmanj 80 mio SIT v zadnjih treh letih skupaj oziroma kolikor podjetje posluje krajši
čas, se promet šteje od ustanovitve,
– ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih
petih letih vsaj enkrat uspešno izvedel zakup medijskega prostora v tiskanih medijih
ali na internetu na izbranih trgih v vrednosti
najmanj 30 miljonov SIT.
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: ne.
(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: datum, do katerega
mora veljati ponudba: 180 dni po datumu
odpiranja in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 9. april 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenjevanje ponudb je ekonomsko najugodnejša ponudba. Maksimalno število
točk je 100.
Merila so:
1. cena – 85 točk,
2. dodatne ugodnosti – 10 točk.
Kot dodatna ugodnost se šteje zagotovitev večjega števila oglasov kot jih predvideva medijski načrt, kar je natančneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji,

oziroma podizvajalci. Za vse sodelujoče je
potrebno navesti reference.
Izdelovalec DLN mora izpolnjevati pogoje, ki so natančno določeni v 156. do 160.
členu ZUreP.
V delovni skupini mora obvezno sodelovati univ. dipl. inž. kraj. arh., univ. dipl. inž.
arh. in univ. dipl. inž. grad.
Ponudbi je potrebno priložiti organizacijsko shemo ključnih kadrov predlaganih za
vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi,
drugih strokovnih delavcev odgovornih za
izvedbo pogodbe in za nadzor kakovosti, v
skladu z zahtevo po točki 5.1j.
Enake pogoje mora izpolnjevati tudi oseba, ki jo izvajalec določi za svojega zastopnika v vzorcu pogodbe (18. člen).
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
142 dni po preteku skrajnega roka za predložitev ponudbe. Predvideni datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 25. 5. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: merila
za oceno ponudbe so: reference s področja
cestne infrastrukture za LN v zadnjih 5 letih,
reference vodje projekta v zadnjih 5 letih in
ponudbena cena razpisanih del.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 3. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-6644/04
1. Naročnik: Slovenska turistična organizacija.
2. Naslov naročnika: Dunajska 156,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-18-40, faks
01/589-18-41.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: zakup medijskega prostora v okviru projekta ‘Slovenija poživlja’.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudba se oddaja po sklopih:
1. sklop 1: zakup medijskega prostora v
tiskanih medijih in na internetu v Avstriji,
2. sklop 2: zakup medijskega prostora v
tiskanih medijih in na internetu v Italiji,
3. sklop 3: zakup medijskega prostora v
tiskanih medijih in na internetu v Nemčiji.
Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezen sklop, dva sklopa ali za vse sklope.
5. Kraj izvedbe: ponudniki oddajo ponudbo za zakup medijskega prostora v tiskanih
medijih in na internetu v Avstriji, Italiji in
Nemčiji po medijskem načrtu, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: zakup medijev
se izvaja v obdobju od 15. maja 2004 do
30. junija 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumen-
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3. plačilni rok – 5 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 3. 2004.
Slovenska turistična organizacija
Št. 04/02
Ob-6685/04
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
2. Naslov naročnika: Savska 34,
1230 Domžale, tel. 01/729-54-40, faks
01/729-54-50.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona
o javnih naročilih: posredovanje delovne
sile za izvajanje del na odvozu komunalnih odpadkov.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Domžale, Savska 34.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 5. 2004, 1 leto.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: vodja sektorja javne
higiene, Matej Kovačič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 15. uro v tajništvu naročnika.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z vključenim
DDV na transkacijski račun družbe, št.:
18300-0012119440, pri Banki Domžale d.d.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 4. 2004, do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale,
tajništvo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 4. 2004 ob 10. uri na naslovu naročnika,
v sejni sobi.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v vrednosti 1,000.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
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: navedeni 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: navedeni v razpisni dokumentaciji.
(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: 30. 7. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena vrednost, usposobljenost, plačilni pogoji,
dodatne zahteve.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 3. 2004.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
Št. 363-4/2004
Ob-6791/04
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana, telefaks 01/478-18-78.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: najem s postopnim odkupom – leasing neopremljenih poslovnih
prostorov v Brežicah za potrebe Upravne
enote ter Geodetske uprave.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Brežice.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok začetka naročila je 1. 12. 2004, rok trajanja najema
je 15 let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva
27/a, Ljubljana, glavna pisarna.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 11. ure do poteka roka za oddajo
prijav-ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7130007-01272004.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 4. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, Ljubljana, glavna pisarna.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 4. 2004 ob 9.30, v sejni sobi Servisa
skupnih služb Vlade Republike Slovenije,
Gregorčičeva 25/a, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
4,000.000 SIT, garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% od
vrednosti letne najemnine.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
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: 1. ponudnik mora biti registriran za
dejavnost, ki je predmet javnega naročila in
za katero daje ponudbo, pri organu države,
v kateri ima sedež, 2. ponudniku ni bila v
zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim
poslovanjem, ali ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba,
s katero bi bilo ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila, 3. ponudnik mora imeti poravnane

davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež oziroma ponudnik,
ki ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki
Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je
moral poravnati v Republiki Sloveniji, 4. dokazilo o lastništvu – originalni zemljiškoknjižni izpisek, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe, ali v primeru, da
pridobitni naslov še ni izveden v zemljiški
knjigi, notarsko overjeno fotokopijo pridobitne listine, ali v primeru, da je ponujena
nepremičnina v fazi izgradnje, pravnomočno
gradbeno dovoljenje.
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 odločitve o sprejemu ponudbe: 31. 12. 2004.
17. Merila za ocenitev ponudb: 1. konkurenčnost cen (izračuna se količnik med
najnižjo ponudbeno ceno veljavne ponudbe
in obravnavano ponudbeno ceno za m2 poslovnih prostorov, ki se pomnoži z vplivnostnim faktorjem 0.6, tako dobljeni zmnožek pa
se pomnoži s številom 100; 2. ustreznost
poslovnih prostorov po tehničnih zahtevah
– skupaj 68 točk; 3. lokacijska ustreznost
– skupaj do 22 točk (pri točkah 2 in 3 se
upošteva vplivnostni faktor 0.4).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: pisna vprašanja na naslov naročnika.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 14 z dne 13. 2.
2004, Ob-2236/04.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 3. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

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
Ob-6517/04
Spremembe in dopolnitve
Na podlagi javnega razpisa za oddajo
naročila za prehrambeno blago po omejenem postopku naročnika JVI in VVZ OŠ
Sveta Ana, Sveta Ana 14, 2233 Sveta Ana,
ki je bil objavljen v Uadnem listu RS, št.
17-18 z dne 27. 2. 2004, Ob-4850/04, se
popravijo naslednje točke:
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 5. 2004,
1. 5. 2007, tri leta.
5. (b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 19. 3. 2004.
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6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 19. 3. 2004 do 12 ure.
11. Datum, ko bodo morali kandidati
predvidoma predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: 15. 4.
2004, 30. 4. 2004.
JVI in VVZ OŠ Sveta Ana

(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
– ponudnik mora ponuditi eno, več ali
vse razpisane vrste blaga v 1. podsklopu:
bolniški program;
– ponudnik mora ponuditi vse razpisane
vrste blaga v podsklopih: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 in 11.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 6. 2004
do 31. 5. 2007, razdeljeno na tri obdobja po
eno leto.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, nabavna služba: Irena Kočevar, tel. 07/391-61-32; dodatne informacije
o naročilu: Marija Puhek, univ. dipl. inž., tel.
07/332-33-62.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 30. 3. 2004. Ponudnik mora dokazilo o plačilu razpisne dokumentacije poslati po faksu 07/332-10-95
na naslov naročnika.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, samo negotovinsko na podračun pri Upravi RS za javna
plačila, št. 01100-6030278379, sklic na številko 16-06/04.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 30. 3. 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, nabavna služba.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menica
ali bančna garancija v višini 5% vrednosti
ponudbe brez DDV.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 90
dneh po izpolnitvi naročila o dobavi blaga.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudnik mora
nastopati samostojno.
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:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da ponujeno blago izpolnjuje vse
strokovne zahteve naročnika, navedene
v seznamu razpisanega blaga in razpisni
dokumentaciji;
5. da bo predložil vzorec zahtevanega
razpisanega blaga skupaj s specifikacijo
tehničnih podatkov o blagu od dobavitelja
ali poročilom o preskusu blaga od uradno
pooblaščene inštitucije;
6. da (za podsklop 8: delovna obutev in
delovna zaščita) izpolnjuje pogoje Odredbe

Št. 32
Ob-6518/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 02/449-20-00,
faks 02/449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 4.239.000
kosov voščilnic in 4.548.000 kosov razglednic za nadaljnjo prodajo.
(b) Kraj dobave: Maribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, za več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek 1. 7.
2004, zaključek 30. 4. 2007.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Pošta Slovenije,
d.o.o., sektor za investicije in nabavo. Zainteresiran ponudnik mora v zahteveku za
razpisno dokumentacijo navesti: predmet
(vrsta blaga) javnega naročila, svoj točen
naslov, davčno in matično številko, kontaktno osebo in dokazilo o plačilu za razpisno
dokumentacijo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.000 SIT na TRR
90672-0000040025, sklic 00 0000-17.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 13. 4. 2004.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov
trg 10, Maribor, nabavna služba.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: v 30 dneh
po prejemu blaga.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
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: v skladu z 42. in 42.a člena
ZJN-1A mora ponudnik izpolnjevati: da je
vpisan v sodni register za opravljanje dejavnosti predmeta javnega naročila, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, in da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe, da poslovanje ponudnika ni s sodno ali
drugo prisilno odločbo ustavljeno, da ima
poravnane vse davke in prispevke in druge
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu
s predpisi RS, da ima za razpisano javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti
do dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev, da je finančno sposoben izvesti
naročilo: ni imel blokiran račun v zadnjih

6 mesecih poslovanja več kot 5 dni, da je
tehnično sposoben izvesti javno naročilo, da
je kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo, da redno izpolnjuje minimalne zahteve iz
kolektivne pogodbe, da odstopa od terjatev
do naročnika v korist dobaviteljev blaga,
kooperantov in podizvajalcev, za izkazane
in potrjene terjatve, kolikor bo to zahtevano
s strani dobaviteljev blaga, kooperantov in
podizvajalcev, da bo za poplačilo obveznosti dobaviteljem blaga, kooperantom in
podizvajalcem upošteval enake roke plačil,
kot so določeni v pogodbi o prevzemu del
z naročnikom, da bo priznal in obračunal
ter plačal dobaviteljem blaga, kooperantom
in podizvajalcem del zapadle obveznosti
in zakonite zamudne obresti za vsak dan
zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izdanih računih za opravljene
storitve podizvajalcev in kooperantov, da
zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve
pogodbe, da bo reklamacijo naročnika rešil
takoj oziroma v dogovorjenem roku, da ni
dal zavajajoče podatke oziroma dajal zavajajoče podatke, da bo naročen material dostavil po dispoziciji naročnika, da ponudnik v
zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega
razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti, da ima za razglednice in voščilnice, ki jih ponuja Pošti Slovenije, odkupljene pravice za reprodukcije na območju
Republike Slovenije, da so voščilnice in
razglednice izdelane in opremljene v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije,
da so vsa besedila na razglednicah in voščilnicah pisana v slovenskem jeziku v skladu
z veljavnim pravopisom in lektorirana, da je
ponudnik pravilno in pravočasno izpolnil pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb v
zadnjih treh letih.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: predviden datum predložitve ponudbe 21. 6.
2004 – splošni program, 2. 8 2004 – božično-novoletni program in 23. 11. 2004 – velikonočni program.
12. Merila za ocenitev ponudb: cena in
asortiman.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Ob-5153/04.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 3. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 16-06/04
Ob-6546/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1,
8000 Novo mesto, tel. 07/391-61-35, faks
07/332-10-95.
3. (a) Vrsta in količina blaga: tekstilni
program po podsklopih:
1. podsklop: bolniški program,
2. podsklop: posteljni program,
3. podsklop: delovna oblačila,
4. podsklop: operacijski program,
5. podsklop: kuhinjski program,
6. podsklop: otroški program,
7. podsklop: tekstilni materiali,
8. podsklop: delovna obutev in delovna
zaščita,
9. podsklop: krpe za čiščenje tal,
10. podsklop: medicinski pripomočki za
pritrjevanje udov,
11. podsklop: vzmetnice.
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o osebni varovalni opremi (Ur. l. RS, št.
97/00);
7. da nudi naslednje plačilne pogoje:
90-dnevni plačilni rok po izpolnitvi naročila
o dobavi blaga;
8. da zagotavlja letne razpisane količine
blaga, na katerega se prijavlja;
9. da zagotavlja 21 dnevni dobavni rok
od oddaje naročila;
10. da zagotavlja dostavo blaga ddp
Splošna bolnišnica Novo mesto, razloženo
v sklopu ponudbene cene;
11. da ne navaja zavajajočih podatkov;
12. da bo predložil zavarovanje za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti ponudbe
brez DDV.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma
morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: oddaja
ponudb do 14. 5. 2004 do 9. ure, odločitev o
sprejemu ponudbe do 19. 5. 2004.
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: 5. 3. 2004.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 2-2004
Ob-6558/04
1. Naročnik: Osnovna šola Franceta
Prešerna.
2. Naslov naročnika: Žolgarjeva 2,
2000 Maribor, tel. 02/320-69-54, e-mail:
Os-f.preserna-mb.@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po drugem odstavku 19. člena
ZJN-1A.
(b) Kraj dobave: Osnovna šola Franceta
Prešerna.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko konkurirajo na naslednje
sklope oziroma skupine:
1. kruh in pekovski izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. razna živila,
5. sadje in zelenjava.
Naročnik bo sposobnost priznal ponudnikom za eno skupino, več skupin ali vse
skupaj.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 10. 5. 2004
do 10. 5. 2007.
5. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Osnovna šola Franceta
Prešerna, kontaktna oseba Lidija Gavez.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do 8. 4.
2004 vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.800 SIT nakazati na transakcijski račun številka 01270-6030667846.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 9. 4. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Osnovna šola Franceta Prešerna,
Žolgarjeva 2, 2000 Maribor.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menica
v znesku 1 mio SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih
pogojev.
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9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih naročilih, 47. člen): predložitev pogodbe
o skupnem nastopu, iz katere je razvidno,
kdo je nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
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 ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega transakcijskega računa;
– da ponudnik zagotavlja vse razpisane
vrste blaga iz posamezne skupine;
– da ni dal zavajajoče podatke;
– da nudi 60-dnevni plačilni rok;
– da bo dostava fco skladišče naročnika
– razloženo;
– da zagotavlja kontrolo kakovosti v skladu s predpisi in sistemom HACCP;
– da ponudnik izpolnjuje posebne zahteve za posamezne skupine blaga.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: 23. 4.
2004, odločitev do 28. 4. 2004.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Osnovna Šola Franceta Prešerna,
Žolgarjeva 2, 2000 Maribor.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 3. 2004.
Osnovna šola Franceta Prešerna
Maribor
Št. 211/04
Ob-6561/04
1. Naročnik: Osnovna šola Rudolfa
Maistra.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Rudolfa Maistra, Mladinska ul. 13, 2212 Šentilj
v Slovenskih goricah, tel. 02/650-61-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po drugem odstavku 19. člena
ZJN-1A.
(b) Kraj dobave: Osnovna šola Rudolfa
Maistra, Šentilj v Slovenskih goricah.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko konkurirajo na naslednje
sklope oziroma skupine:
1. razna živila,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. sveže sadje in zelenjava,
4. kruh in pekovsko pecivo,
5. slaščičarski izdelki,
6. meso in mesni izdelki – govedina in
svinjina,
7. meso in mesni izdelki – perutnina,
8. paštete,
9. konzervirana živila,
10. zmrznjena prehrana.
Naročnik bo sposobnost priznal ponudnikom za eno skupino, več skupin ali vse
skupaj.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 14. 5. 2004
do 14. 5. 2007.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Osnovna šola Rudolfa
Maistra, kontaktna oseba Tatjana Bolner.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do 9. 4.
2004 vsak delovni dan med 8. in 12 uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.800 SIT nakazati na transakcijski račun številka 01318-6030681790.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 13. 4. 2004 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Osnovna šola Rudolfa Maistra, Mladinska ulica 13, 2212 Šentilj v Slovenskih
goricah.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menica
v znesku 1 mio SIT.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): predložitev pogodbe o
skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo
je nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
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 ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega transakcijskega računa,
– da ponudnik zagotavlja vse razpisane
vrste blaga iz posamezne skupine,
– da ni dal zavajajoče podatke,
– da nudi 60-dnevni plačilni rok,
– da bo dostava fco skladišče naročnika
– razloženo,
– da zagotavlja kontrolo kakovosti v skladu s predpisi in sistemom HACCP,
– da ponudnik izpolnjuje posebne zahteve za posamezne skupine blaga.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
28. 4. 2004, odločitev do 3. 5. 2004.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.
13. Morebitne druge informacije o
naročilu: Osnovna šola Rudolfa Maistra,
Mladinska ul. 13, 2212 Šentilj.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 3. 2004.
Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj

ZJN-13.S

Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za storitve 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
storitve po omejenem postopku
Št. 2681-1/2004
Ob-6520/04
1. Naročnik: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Javna agencija
za železniški promet Republike Slovenije,
Kopitarjeva ul. 5, 2000 Maribor, telefaks
02/234-14-52, tel. 02/234-14-12.
3. Vrsta in obseg storitev: priznavanje
sposobnosti za opravljanje inženiring
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Št.

storitev oziroma nadzora pri izvajanju
investicij v javno železniško infrastrukturo – visokih gradenj.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: visokih gradenj.
5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
jih ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: april 2004.
8. (a) Naslov družbe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javna agencija
za železniški promet Republike Slovenije,
Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, Miljan Senčar,
u. d. ekon, i. gradb., tel. +38622341478,
faks +38622341472.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur:
v ponedeljek od 9. do 12. ure, v sredo od 9.
do 12. ure in od 14. do 16. ure, petek od 9.
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 20.000 SIT, plačilo na
transakcijski račun 01100-6000002642
UJP Slovenska Bistrica.
9. (a) Datum do kdaj se sprejema prijave:
5. april 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva 5,
2000 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če bodo zahtevana: /
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 (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): izvajalec s podizvajalci, skupina izvajalcev.
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:
– reference ponudnika
– izkušnje na področju vsaj enega
inženiringa in/ali strokovnega nadzora na
področju investicij v javno infrastrukturo nacionalnega pomena. Najmanj 3 leta sodelovanja na projektu minimalne vrednosti objekta
– 1.5 mlrd SIT, z navedbami izkušenj s področja objektov na infrastrukturnih objektih.
– kadrovske zmogljivosti: ponudnik
mora imeti za izvajanje razpisanih storitev
najmanj po enega strokovnjaka za naslednja področja:
– za zgornji in spodnji ustroj železniških prog: v rednem delovnem razmerju
pri ponudniku, vpisan v imenik pooblaščenih
inženirjev (IZS), po izobrazbi dipl.inž.gradb.
oziroma univ.dipl.inž.gradb., imeti na podobnih delih vsaj 5 let delovnih izkušenj,
opravljen strokovni železničarski izpit.
– finančne sposobnosti
– poprečni letni promet ponudnika
v obdobju zadnjih treh let v višini najmanj
15 mio SIT.
14. (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 storitev: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.

1,5 mlrd SIT), ki zajemajo navedena področja: železniško električno vozno omrežje na
3 kV DC sistemu.
– kadrovske zmogljivosti: ponudnik
mora imeti za izvajanje razpisanih storitev
najmanj po enega strokovnjaka za naslednja področja:
– strokovnjaka, inž. elektrotehnike, dipl. inž. elektrotehnike, univ. dipl. inž.
elektrotehnike, ki ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju električnih voznih
mrež, imeti mora opravljen strokovni izpit po
Pravilniku 646.
– finančne sposobnosti
– poprečni letni promet ponudnika
v obdobju zadnjih treh let v višini najmanj
15 mio SIT.
14. (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 storitev: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: april
2004.
16. Merila za ocenitev ponudb: /
17. Morebitne druge informacije o naročilu: pisno na naslov Javne agencije za
železniški promet RS.
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni.
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 3. 2004.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije

15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: april
2004.
16. Merila za ocenitev ponudb: /
17. Morebitne druge informacije o naročilu: pisno na naslov Javne agencije za
železniški promet RS.
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni.
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 3. 2004.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Št. 2681-1/2004
Ob-6523/04
1. Naročnik: Javna agencija za železniški
promet Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Javna agencija
za železniški promet Republike Slovenije,
Kopitarjeva ul. 5, 2000 Maribor, telefaks
02/234-14-52, tel. 02/234-14-12.
3. Vrsta in obseg storitev: priznavanje
sposobnosti za opravljanje inženiring
storitev oziroma nadzora pri izvajanju
investicij v javno železniško infrastrukturo – železniško električno vozno
omrežje.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: železniško električno vozno
omrežje.
5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
jih ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: april 2004.
8. (a) Naslov družbe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javna agencija
za železniški promet Republike Slovenije,
Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, Miljan Senčar,
u. d. ekon, i. gradb., tel. +38622341412,
faks +38622341472.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur
v ponedeljek od 9. do 12. ure, v sredo od 9.
do 12. ure in od 14. do 16. ure, petek od 9.
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 20.000 SIT, plačilo na
transakcijski račun 01100-6000002642UJP
Slov. Bistrica.
9. (a) Datum do kdaj se sprejema prijave:
9. april 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva 5,
2000 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če bodo zahtevana: /
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 (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): izvajalec s podizvajalci, skupina izvajalcev.
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:
– reference ponudnika
– izkušnje pri vsaj eni izvedbi del
s področja inženiringa in/ali strokovnega
nadzora v obdobju zadnjih treh let vključno
z letom 2001 (minimalna vrednost objekta

Stran

Št. 2681-1/2004
Ob-6526/04
1. Naročnik: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Javna agencija
za železniški promet Republike Slovenije,
Kopitarjeva ul. 5, 2000 Maribor, telefaks
02/234-14-52, tel. 02/234-14-12.
3. Vrsta in obseg storitev: priznavanje
sposobnosti za opravljanje inženiring
storitev oziroma nadzora pri izvajanju
investicij v javno železniško infrastrukturo – spodnji in zgornji ustroj železniških prog.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: za spodnji in zgornji ustroj železniških prog.
5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
jih ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: april 2004.
8. (a) Naslov družbe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javna agencija
za železniški promet Republike Slovenije,
Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, Miljan Senčar,
u. d. ekon, i. gradb., tel. +38622341478,
faks +38622341472.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur:
v ponedeljek od 9. do 12. ure, v sredo od 9.
do 12. ure in od 14. do 16. ure, petek od 9.
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 20.000 SIT, plačilo na
transakcijski račun 01100-6000002642 UJP
Slovenska Bistrica.
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9. (a) Datum do kdaj se sprejema prijave:
29. marec 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva 5,
2000 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če bodo zahtevana: /
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 (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): izvajalec s podizvajalci, skupina izvajalcev.
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:
– reference ponudnika:
– izkušnje na področju vsaj enega inženiringa in/ali strokovnega nadzora na področju
investicij v javno infrastrukturo nacionalnega
pomena. Najmanj 3 leta sodelovanja na projektu minimalne vrednosti objekta – 1.5 mlrd
SIT, na področjih zgornjega in spodnjega
ustroja objektov ter področja geomehanike;
– kadrovske zmogljivosti:
ponudnik mora imeti za izvajanje razpisanih storitev najmanj po enega strokovnjaka za naslednja področja:
– za zgornji in spodnji ustroj železniških prog: v rednem delovnem razmerju
pri ponudniku, vpisan v imenik pooblaščenih
inženirjev (IZS), po izobrazbi dipl. inž. gradb.
oziroma univ. dipl. inž. gradb., imeti na podobnih delih vsaj 5 let delovnih izkušenj,
opravljen strokovni železničarski izpit
in strokovnjaka s področja geomehanike oziroma geologije,
– za spodnji ustroj železniških prog:
pogodbeno ali v rednem delovnem razmerju
pri ponudniku, vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev (IZS), po izobrazbi univ. dipl.
inž. gradb. ali univ. dipl. inž. geolog., imeti
mora na podobnih delih vsaj 5 let delovnih
izkušenj;
– finančne sposobnosti:
– poprečni letni promet ponudnika
v obdobju zadnjih treh let v višini najmanj
15 mio SIT.
14. (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 storitev: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma
morali predložiti ponudbe in predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: april 2004.
16. Merila za ocenitev ponudb: /
17. Morebitne druge informacije o naročilu: pisno na naslov Javne agencije za
železniški promet RS.
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni.
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 3. 2004.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Št. 2681-1/2004
Ob-6528/04
1. Naročnik: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Javna agencija
za železniški promet Republike Slovenije,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Kopitarjeva ul. 5, 2000 Maribor, telefaks
02/2341-452, tel. 02/234-14-12.
3. Vrsta in obseg storitev: priznavanje
sposobnosti za opravljanje inženiring
storitev oziroma nadzora pri izvajanju
investicij v javno železniško infrastrukturo – železniških signalnovarnostnih
naprav in železniških telekomunikacijskih naprav.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: železniških signalnovarnostnih
naprav in železniških telekomunikacijskih
naprav.
5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
jih ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: april 2004.
8. (a) Naslov družbe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javna agencija
za železniški promet Republike Slovenije,
Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, Miljan Senčar,
u. d. ekon, i. gradb., tel. +38622341412,
faks +38622341472.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur:
v ponedeljek od 9. do 12. ure, v sredo od 9.
do 12. ure in od 14. do 16. ure, petek od 9.
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 20.000 SIT, plačilo na
transakcijski račun 01100-6000002642 UJP
Slovenska Bistrica.
9. (a) Datum do kdaj se sprejema prijave:
13. april, 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva 5,
2000 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če bodo zahtevana: /
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 (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): izvajalec s podizvajalci, skupina izvajalcev.
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:
– reference ponudnika:
– izkušnje pri vsaj eni izvedbi del s
področja inženiringa in/ali strokovnega nadzora v obdobju zadnjih treh let vključno z
letom 2001 (minimalna vrednost objekta 1,5
mlrd SIT), ki zajemajo navedena področja:
železniške signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave;
– kadrovske zmogljivosti: ponudnik
mora imeti za izvajanje razpisanih storitev
najmanj po enega strokovnjaka za naslednja področja:
– strokovnjaka inž. elektrotehnike oziroma dipl. inž. elektrotehnike oziroma univ.
dipl. inž. elektrotehnike, ki ima najmanj 5 let
delovnih izkušenj na področju signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav na železniški infrastrukturi, imeti mora opravljen
strokovni izpit po Pravilniku 646;
– finančne sposobnosti:
– poprečni letni promet ponudnika
v obdobju zadnjih treh let v višini najmanj
15 mio SIT.

14. (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 storitev: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: april
2004.
16. Merila za ocenitev ponudb: /
17. Morebitne druge informacije o naročilu: pisno na naslov Javne agencije za
železniški promet RS.
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni.
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 3. 2004.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Št. 2681-1/2004
Ob-6529/04
1. Naročnik: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije
2. Naslov naročnika: Javna agencija
za železniški promet Republike Slovenije,
Kopitarjeva ul. 5, 2000 Maribor, telefaks
02/23-41-452, tel. 02/234-14-12.
3. Vrsta in obseg storitev: priznavanje
sposobnosti za opravljanje inženiring
storitev oziroma nadzora pri izvajanju investicij v javno železniško infrastrukturo – nadzor varnosti in zdravja
– koordinator.
4. Če je predvidena oddaja sklopov
naroèila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: nadzor varnosti in zdravja
– koordinator.
5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
jih ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: april 2004.
8. (a)Naslov družbe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javna agencija
za železniški promet Republike Slovenije,
Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, Miljan Senčar,
u. d. ekon., i. gradb., tel. +38622341478,
faks +38622341472.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur:
v ponedeljek od 9. do 12. ure, v sredo od
9. do 12. ure in 14. do 16. ure, petek od 9.
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 20.000 SIT, plačilo na
transakcijski račun 01100-6000002642 UJP
Slov. Bistrica.
9. (a) Datum do kdaj se sprejema prijave:
7. april 2004 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva 5,
2000 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če bodo zahtevana: /
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 (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): izvajalec s podizvajalci, skupina izvajalcev.
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:
– reference ponudnika:
– izkušnje na področju vsaj enega
inženiringa in/ali strokovnega nadzora oziroma koordinatorja varnosti na področju investicij v javno infrastrukturo nacionalnega
pomena;
– kadrovske zmogljivosti: ponudnik
mora imeti za izvajanje razpisanih storitev
najmanj po enega strokovnjaka za naslednja področja:
– zagotovitev varnosti in zdravja pri
delu pri delih na zgornjem in spodnjem
ustroju v skladu z Uredbo o zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu na začasnih in
premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 3/02): v
rednem delovnem razmerju pri ponudniku,
opravljen izpit za koordinatorja, poznavanje
tehnologije dela in varnostnih ukrepov na
zgornjem in spodnjem ustroju prog in poznavanje tehnologije železniškega prometa.
Imeti mora izpit za koordinatorja,
– zagotavljanje varnosti in zdravja pri
delu za SV, TK in EE naprave v skladu z
Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja
pri delu (Ur. l. RS, št. 3/02): v rednem delovnem razmerju pri ponudniku, opravljen izpit
za koordinatorja, poznavanje tehnologije dela
in varnostnih ukrepov pri delih v bližini naprav
pod napetostjo 3 kV, 25 kV, 15 kV, na signalnovarnostnih in telekomunikacijskih napravah in poznavanje tehnologije železniškega
prometa. Imeti mora izpit za koordinatorja,
– finančne sposobnosti:
– poprečni letni promet ponudnika
v obdobju zadnjih treh let v višini najmanj
15 mio SIT.
14. (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 storitev: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: april
2004.
16. Merila za ocenitev ponudb: /
17. Morebitne druge informacije o naročilu: pisno na naslov Javne agencije za
železniški promet RS.
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni.
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 3. 2004.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije

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. 6
Ob-6471/04
1. Naročnik: Osnovna šola Braslovče.
2. Naslov naročnika: Rakovlje 15B,
Braslovče.

3. Datum izbire: 16. 6. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
živila in material za prehrano po skupinah, OŠ Braslovče, OŠ Letuš, OŠ Trnava,
OŠ Gomilsko.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– PD Savinjski kruhek d.o.o., Šlandrov
trg 35, Žalec,
– Era d.d., Prešernova 10, Velenje,
– Ljubljanske mlekarne d.d., Obrat Maribor, Osojnikova 5, Maribor,
– KZ Laško z.o.o., Laško,
– Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
Mengeš,
– Celjske mesnine d.d., C. v Trnovlje
17, Celje,
– Mercator d.d., Dunajska c. 107, Ljubljana,
– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c.
442, Škofljica.
7. Pogodbena vrednost:
– za skupino kruh, pekovsko pecivo:
1,770.833 SIT,
– za skupino slaščičarski izdelki:
523.130 SIT,
– za skupino sadje, zelenjava sveža:
2,883.720 SIT,
– za skupino mleko, mlečni izdelki:
1,665.889 SIT,
– za skupino meso, mesni izdelki:
4,062.179 SIT,
– za skupino ribe: 281.700 SIT,
– za skupino zamrznjeni izdelki: 185.173
SIT,
– za skupino sokovi, sirupi: 402.685
SIT,
– za skupino piščančje meso, izdelki:
1,010.050 SIT,
– za skupino testenine, zakuhe: 247.605
SIT,
– za skupino drobni prehrambeni izdelki:
3,583.447 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za skupino kruh, pekovsko pecivo:
1,827.597 SIT, 1,770.833 SIT,
– za skupino slaščičarski izdelki: 568.797
SIT, 523.130 SIT,
– za skupino sadje, zelenjava sveža:
3,225.325 SIT, 2,883.720 SIT,
– za skupino mleko, mlečni izdelki:
1,702.030 SIT, 1,665.889 SIT,
– za skupino meso, mesni izdelki:
4,198.665 SIT, 4,062.179 SIT,
– za skupino ribe: 309.240 SIT, 281.700
SIT,
– za skupino zamrznjeni izdelki: 221.973
SIT, 185.173 SIT,
– za skupino sokovi, sirupi: 476.945 SIT,
402.685 SIT,
– za skupino piščančje meso, izdelki:
1,098.245 SIT, 1,010.050 SIT,
– za skupino testenine, zakuhe: 298.395
SIT, 247.605 SIT,
– za skupino drobni prehrambeni izdelki:
3,653.874 SIT, 3,583.447 SIT.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: za skupine ocvrto pecivo, čaji,
suho sadje, jajca, bo naročnik nadaljeval postopek po pravilih naročil male vrednosti.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 41 z dne 25. 5. 2001.
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 3. 2004.
Osnovna šola Braslovče
Št. 78/4
Ob-6475/04
1. Naročnik: Skupnost zdravstvenih zavodov Murska Sobota po pooblastilu zdravstvenih domov Murska Sobota, Gornja Radgona in Ljutomer.
2. Naslov naročnika: Arhitekta Novaka 2b, 9000 Murska Sobota, tel.
02/530-22-00, faks 02/530-22-23, e-mail:
tajnistvo@szz-ms.si.
3. Datum izbire: 4. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
ampule in zdravila, ocenjena vrednost za
1 leto je 48,000.000 SIT z DDV, in sicer za
ZD Murska Sobota je 34,300.000 SIT; za ZD
Ljutomer je 3,300.000 SIT; za ZD Gornja
Radgona je 10,400.000 SIT. Kraj dobave:
Murska Sobota, Beltinci, Martjanci, Grad,
Rogašovci, Gornja Radgona in Ljutomer.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižje cene v posamezni
skupini oziroma posameznega artikla v posameznem 6 mesečnem obdobju.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno:
a) Pomurske lekarne, Kocljeva ul. 2,
9000 Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost:
a) za ZD Murska Sobota: 38,217.789,18
SIT; za ZD Gornja Radgona 10,514.242,29
SIT; za ZD Ljutomer 5,688.964,15 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: Uradni list RS,
št. 107-108 z dne 7. 11. 2003, Ob-105196.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 3. 2004.
Skupnost zdravstvenih zavodov
Murska Sobota
Ob-6477/04
1. Naročnik: Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj, Osnovna šola dr. Antona Debeljaka
Loški potok, Osnovna šola Stara Cerkev.
2. Naslov naročnika: OŠ dr. Ivan Prijatelj, Cesta Notranjskega odreda 10, 1317
Sodražica, tel. 01/836-63-15, telefaks
01/837-10-00, OŠ dr. Antona Debeljaka Loški
potok, Hrib-Loški potok 101, 1318 Loški potok, tel. 01/836-72-53, telefaks 01/836-70-10,
telefaks 01/836-70-10, OŠ Stara Cerkev,
Stara Cerkev 21, 1332 Stara Cerkev, tel.
01/893-80-70, telefaks 01/893-80-71.
3. Datum izbire: 15. januar 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
sukcesivna dobava kurilnega olja ekstra
lahkega El OŠ dr. Ivan Prijatelj, Cesta Notranjskega odreda 10, 1317 Sodražica, PŠ
Sv. Gregor, Sv. Gregor 7, 1316 Ortnek, OŠ
dr. Antona Debeljaka Loški potok, Hrib-Loški potok 101, 1318 Loški potok, PŠ Podpreska, Podpreska, 1318 Loški potok, OŠ
Stara Cerkev, Stara Cerkev 21, 1332 Stara
Cerkev, sukcesivna dobava plina – propan
OŠ Stara Cerkev, Stara Cerkev 21, 1332
Stara Cerkev.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: stalen popust ob vsaki dobavi do 70 točk, plačilni pogoji do 6 točk,
strokovna priporočila/reference do 5 točk,
rok dobave do 5 točk, dodatne ugodnosti:
čiščenje rezervoarjev 1 x letno: brezplačno
čiščenje rezervoarjev 6 točk, 50% popusta
za čiščenje rezervoarjev 3 točke, brezplačen
prevoz 5 točk, brezplačno izboraževanje zaposlenih 3 točke.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: 1. sklop: kurilno olje: OMV
Istrabenz d.o.o. Koper, Ferrarska 7, 6000
Koper, 2. sklop: plin – propan: Interina d.o.o.
Ljubljana, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 1. sklop: kurilno olje: OŠ dr. Ivan Prijatelj – 11,995.830
SIT z DDV, OŠ dr. Antona Debeljaka Loški
potok – 9,356.747,40 SIT z DDV, OŠ Stara
Cerkev – 9,250.117,80 SIT z DDV, 2. sklop:
plin – propan: OŠ Stara Cerkev – 1,210.440
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1. sklop: OŠ dr. Ivan Prijatelj: 11,995.830
SIT, 11,681.145 SIT, OŠ dr. Antona Debeljaka: 9,356.747,40 SIT, 9,111.293,10
SIT, OŠ Stara Cerkev: 9,250.117,80 SIT,
9,007.460,70 SIT; 2. sklop: 1,433.376 SIT,
1,210.440 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: po izdaji obvestila o oddaji naročila je
ponudnik, ki ni bil izbran vložil zahtevek za
revizijo postopka javnega naročila, ki se je
nanašal na 1. sklop: kurilno olje. Zahtevek
za revizijo postopka javnega naročila je bil s
sklepom Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, številka
018-41/04-22-373, z dne 27. februar 2004,
zavrnjen kot neutemeljen.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. marec 2004.
Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj,
Osnovna šola dr. Antona Debeljaka
Loški potok,
Osnovna šola Stara Cerkev
Št. 03/2003
Ob-6479/04
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Cesta na Krko 7,
1290 Grosuplje.
3. Datum izbire: 24. 2. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
mobilna komorna filtrna preša.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, tehnične prednosti, datum dobave, odzivni čas in servisiranje, rok plačila, izvedba preizkusa.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: izbira ni bila opravljena
– naročnik javni razpis v celoti razveljavlja
in zaključuje.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 3. 2004.
Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o.
Št. 02/2003
Ob-6481/04
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Cesta na Krko 7,
1290 Grosuplje.
3. Datum izbire: 27. 10. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
stiskalnica z baliranjem za ločene frakcije komunalnih odpadkov, Grosuplje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, tehnične
prednosti, rok dobave, garancijska doba,
pogarancijsko vzdrževanje, rok plačila.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Anis Trend d.o.o, Mali log
2a, Loški potok.
7. Pogodbena vrednost: 12,054.360
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,868.000 SIT, 12,054.360 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 3. 2004.
Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o.
Št. 16/06-03
Ob-6543/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, faks 07/332-10-95.
3. Datum izbire: 12. 1. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
II. sklop: medicinski pripomočki za hemodializo:
2. podsklop: dializatorji iz celuloza triacetata, sterilizirani z vodno paro ali gama
žarki,
3. podsklop: dializatorji s hemofansko
membrano, sterilizirani z vodno paro ali
gama žarki;
Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja naročila po postopku
s pogajanji brez predhodne objave v skladu
z 2. točko prvega odstavka 20. člena ZJN,
po predhodno pridobljenem pozitivnem
mnenju Urada za javna naročila RS.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
2. podsklop: dializatorji iz celuloza triacetata, sterilizirani z vodno paro ali gama
žarki Medinova d.o.o., Masarykova 17, 1000
Ljubljana;
3. podsklop: dializatorji s hemofansko
membrano, sterilizirani z vodno paro ali
gama žarki: Lek, d.d., Verovškova 57, 1526
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
2. podsklop: 9,780.588 SIT,
3. podsklop: 7,251.300 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba za
posamezen podsklop.
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: 4. 3. 2004.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 16/17-03
Ob-6544/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, faks 07/332-10-95.
3. Datum izbire: 12. 1. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
medicinski pripomočki za hemodializo:
zap. št. 1: dializatorji s poliamidno membrano, sterilizirani z vodno paro ali gama
žarki,
zap. št. 2: dializatorji s poliamidno membrano, sterilizirani z vodno paro ali gama
žarki,
zap. št. 3: dializatorji s poliamidno membrano, sterilizirani z vodno paro ali gama
žarki,
zap. št. 4: dializatorji s poliamidno membrano, sterilizirani z vodno paro ali gama
žarki,
zap. št. 5: ultrasteriset filter,
zap. št. 8: ultrafilter za sterilizacijo vode
in dializata za HD, HDF in online HDF,
zap. št. 14: kisli koncentrat za hemodializo brez kalcija;
Splošna
bolnišnica
Novomesto,
Šmihelska cesta 1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: oddaja naročila po postopku
s pogajanji brez predhodne objave v skladu
z 2. točko prvega odstavka 20. člena ZJN,
po predhodno pridobljenem pozitivnem
mnenju Urada za javna naročila RS.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
zap. št. 1: Lek d.d., Prodaja FI, Medicinski pripomočki, Verovškova 57, 1526 Ljubljana;
zap. št. 2: Lek d.d., Prodaja FI, Medicinski pripomočki, Verovškova 57, 1526 Ljubljana;
zap. št. 3: Lek d.d., Prodaja FI, Medicinski pripomočki, Verovškova 57, 1526 Ljubljana;
zap. št. 4: Lek d.d., Prodaja FI, Medicinski pripomočki, Verovškova 57, 1526 Ljubljana;
zap. št. 5: Lek d.d., Prodaja FI, Medicinski pripomočki, Verovškova 57, 1526 Ljubljana;
zap. št. 8: Lek d.d., Prodaja FI, Medicinski pripomočki, Verovškova 57, 1526 Ljubljana;
zap. št. 14: Lek d.d., Prodaja FI, Medicinski pripomočki, Verovškova 57, 1526 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
zap. št. 1: 1,716.000 SIT,
zap. št. 2: 4,049.400 SIT,
zap. št. 3: 4,252.800 SIT,
zap. št. 4: 2,148.000 SIT,
zap. št. 5: 3,597.840 SIT,
zap. št. 8: 1,684.800 SIT,
zap. št. 14: 58.590 SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: samo ena
ponudba.
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: 4. 3. 2004.
Splošna bolnišnica Novo mesto

1. podsklop: dializatorji s sintetično polisulfonsko membrano, sterilizirani z vodno
paro ali gama žarki,
5. podsklop: igle za dializo,
6. podsklop: sterilni set za priključitev in
odključitev,
7. podsklop: dezinfekcijska sredstva.
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
I/1: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,
I/2: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,
I/3: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,
I/4: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,
I/5: Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1001
Ljubljana,
I/6: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,
I/7: Johnson&Johnson S.E., Podružnica Ljubljana, Šmartinska c. 140, 1000
Ljubljana,
II/1: Medinova d.o.o., Masarykova 17,
1000 Ljubljana,
II/5: Diam d.o.o., Cesta na Roglo 13,
3214 Zreče,
II/6: Medinova d.o.o., Masarykova 17,
1000 Ljubljana,
II/7: se ne odda, ker je bila pridobljena
samo ena pravilna ponudba.
7. Pogodbena vrednost:
I/1: 2,299.020 SIT,
I/2: 2,070.900 SIT,
I/3: 464.965 SIT,
I/4: 460.764 SIT,
I/5: 103.882,50 SIT,
I/6: 661.676 SIT,
I/7: 400.100 SIT,
II/1: 4,337.850 SIT,
II/5: 2,695.000 SIT,
II/6: 3,544.680 SIT,
II/7: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I/1: 5,653.740 SIT, 2,299.020 SIT,
I/2: 4,831.550 SIT, 2,070.900 SIT,
I/3: 1,106.070 SIT, 464.965 SIT,
I/4: 470.284 SIT, 460.764 SIT,
I/5: 112.193,25 SIT, 103,882.50 SIT,
I/6: 1,464.864 SIT, 661.676 SIT,
I/7: 1,322.308 SIT, 400.100 SIT,
II/1: 4,826.500 SIT, 4,337.850 SIT,
II/5: 2,877.600 SIT, 2,695.000 SIT,
II/6: 7,161.000 SIT, 3,544.680 SIT,
II/7: /
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 3. 2004.
Splošna bolnišnica Novo mesto

Št. 003
Ob-6555/04
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenjske.
2. Naslov naročnika: Osnovno zdravstvo
Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000
Kranj, 04/20-82-000, faks 04/20-26-718.
3. Datum izbire: 23. 2. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
pisarniški material za Osnovno zdravstvo
Gorenjske Kranj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: EXTRA-LUX d.o.o., Cesta
na Brdo 49, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 7,8 mio SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12.7 mio SIT, 7.8 mio SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 24 z dne 7. 3. 2003, Ob-89509.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 3. 2004.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Št. 16/17-03
Ob-6562/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, faks 07/33-21-095.
3. Datum izbire: 12. 1. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
medicinski pripomočki za hemodializo:
– zap. št. 6: arterijski sistem za enoigelno
dializo,
– zap. št. 7: venski sistem za enoigelno
dializo,
– zap. št. 9: arterijski sistem,
– zap. št. 10: venski sistem s ponudbeno
vrednostjo,
– zap. št. 11: alkalni koncentrat za
tvorbo alkalne dializne raztopine (Na 35,
bikarbonat 35),
– zap. št. 12: alkalni koncentrat v prahu,
720 g, za tvorbo alkalne dializne raztopine,
– zap. št. 13: tekoči kisli koncentrat z
različno vsebnostjo kalcija in glukoze za
pripravo kisle dializne raztopine.
Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– zap. št. 6: Lek d.d., Prodaja FI, Medicinski pripomočki, Verovškova 57, 1526
Ljubljana;
– zap. št. 7: Lek d.d., Prodaja FI, Medicinski pripomočki, Verovškova 57, 1526
Ljubljana;
– zap. št. 9: Lek d.d., Prodaja FI, Medicinski pripomočki, Verovškova 57, 1526
Ljubljana;
– zap. št. 10: Lek d.d., Prodaja FI, Medicinski pripomočki, Verovškova 57, 1526
Ljubljana;
– zap. št. 11: Medis d.o.o., Brnčičeva 1,
1001 Ljubljana;
– zap. št. 12: Lek d.d., Prodaja FI, Medicinski pripomočki, Verovškova 57, 1526
Ljubljana;
– zap. št. 13: Lek d.d., Prodaja FI, Medicinski pripomočki, Verovškova 57, 1526
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– zap. št. 6: 837.360 SIT;
– zap. št. 7: 837.360 SIT;
– zap. št. 9: 3,013.500 SIT;
– zap. št. 10: 3,013.500 SIT;
– zap. št. 11: 2,890.440 SIT;
– zap. št. 12: 4,387.500 SIT;
– zap. št. 13: 5,669.125 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– zap. št. 6: 841.104 SIT, 837,360 SIT;
– zap. št. 7: 841.104 SIT, 837.360 SIT;
– zap. št. 9: 4,509.960 SIT, 3,013.500
SIT;
– zap. št. 10: 4,509.960 SIT, 3,013.500
SIT;
– zap. št. 11: 4,897.147,50 SIT,
2,890.440 SIT;
– zap. št. 12: 5,700.532,50 SIT,
4,387.500 SIT;
– zap. št. 13: 8,652.875 SIT, 5,669.125
SIT.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 3. 2004.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 16/06-03
Ob-6563/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, faks 07/33-21-095.
3. Datum izbire: 12. 1. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj
dobave:
I. sklop: razkužila:
1. podsklop: razkužilo za higiensko in
kirurško dezinfekcijo rok,
2. podsklop: razkužilo za kožo pred
manjšimi posegi,
3. podsklop: razkužilo za kožo pred večjimi posegi,
4. podsklop: razkužilo za sluznice,
5. podsklop: vodna raztopina povidon
joda,
6. podsklop: dezinficiens za predmete in
manjše površine,
7. podsklop: robčki za dezinfekcijo predmetov in manjših površin;
II. sklop: medicinski pripomočki za
hemodializo:

Stran

Št. 16/08-03
Ob-6564/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelski cesta 1, 8000 Novo
mesto, faks 07/33-21-095.

Stran
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3. Datum izbire: 16. 1. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj
dobave:
I. sklop: zdravila,
II. sklop: infuzijske raztopine.
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
I. sklop: zdravila:
– Farmadent, Trgovina na debelo in
drobno d.o.o., Minarikova ulica 6, 2000
Maribor,
– Gopharm d.d., Cesta 25. junija 1D,
5000 Nova Gorica,
– Salus d.d., Mašera Spasičeva ul. 10,
1000 Ljubljana,
– Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana,
– Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana;
II. sklop: infuzijske raztopine:
– Farmadent, Trgovina na debelo in
drobno d.o.o., Minarikova ulica 6, 2000
Maribor,
– Gopharm d.d., Cesta 25. junija 1D,
5000 Nova Gorica,
– Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1001 Ljubljana,
– Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1001 Ljubljana,
– Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,
– Salus d.d., Mašera Spasičeva ul. 10,
1000 Ljubljana,
– Medias International d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
I. sklop: Farmadent: 10,533.365,50
SIT; Gopharm: 10,741.855 SIT; Salus: 68,653.540,50 SIT; Kemofarmacija: 78,700.175,50 SIT; Sanolabor:
11,656.148,05 SIT;

II. sklop: Farmadent: 4,157.903 SIT; Gopharm: 8,392.352 SIT; Medis: 15,877.577,60
SIT; Kemofarmacija: 5,268.978,80 SIT; Sanolabor: 3,241.691,25 SIT; Salus: 155.295
SIT; Medias International: 99.369,60 SIT.
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: Uradni list RS,
št. 42 z dne 9. 5. 2003, Ob-93232.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 31 z dne 28. 3. 2003,
Ob-90926.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 3. 2004.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 72/03
Ob-6569/04
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 5. 2. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava nakladalnega stroja, objekt
naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena s plačilnimi pogoji ter odkupom 90 točk, lastna
servisna dejavnost 5 točk dobavni rok 5
točk. Naročilo je bilo oddano kandidatu, ki
je prejel največje število točk po navedenih
merilih.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Mamut Servis d.o.o., Celovška cesta 492, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 17,946.600
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /

Št. 29/957/2004
Ob-6591/04
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, telefaks 01/474-27-02.
3. Datum izbire: 26. 2. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
zamenjava sekundarne opreme v RTP
Selce.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu
je naročilo dodeljeno: Bizant Vikto, s.p.
– Elektromontaža Bizant, Žlebe 3B, 1215
Medvode.
7. Pogodbena vrednost: 15,529.020
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,036.724 SIT, 15,529.020 SIT.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 54 z dne 29. 6. 2001, Ob-51381.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 2. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 8/03
Ob-6671/04
1. Naročnik: Institut “Jožef Stefan”.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, 1000 Ljubljana, tel. 01/47-73-331, faks 01/42-32-205, el.
naslov: branka.raposa@ijs.si.
3. Datum izbire: 23. 12. 2003.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
sukcesivna dobava električne energije za
inštitute in fakultete.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu
je naročilo dodeljeno: za sklope od
št. 1 do 7 in od št. 9 do 15 je naročilo dodeljeno Elektro Ljubljana,d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana. Za sklop
8 naročilo ni bilo dodeljeno nobenemu
ponudniku.
7. Pogodbena vrednost: glej prilogo
št. 1.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: glej prilogo št. 2.
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: 5. 3. 2004.

Priloga št. 1

Sklop 1: Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 7, 1000 Ljubljana
Sklop 2: Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Sklop 3: Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,373.800 SIT, 17,946.600 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 2. 2004.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Pogodbena vrednost brez DDV
(SIT)

11,928.473
7,618.238
8,005.049

Sklop 4: Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, 1001 Ljubljana

20,631.297

Sklop 5: Kemijski inštitut, Hajdrihova ul.19, 1000 Ljubljana

14,841.603

Sklop 6: Institut Jožef Stefan, Jamova 39, 1001 Ljubljana

50,834.626

Sklop 7: Inštitut za celulozo in papir, Bogišičeva 8, 1000 Ljubljana

4,945.539
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Pogodbena vrednost brez DDV
(SIT)

Priloga št. 1

Sklop 9: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Lepi pot 11, 1001 Ljubljana

5,929.948

Sklop 10: Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 4, 1000 Ljubljana

5,098.533

Sklop 11: Znanstveno raziskovalni center SAZU, Novi trg 3, 1000 Ljubljana

1,087.359

Sklop 12: Univerza v Ljubljani Veterinarska fakulteta, Gerbičeva ul.60, 1000 Ljubljana

13,526.055

Sklop 13: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

27,631.560

Sklop 14: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

27,521.747

Sklop 15: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva cesta 5 1000 Ljubljana

6,782.158

Vrednost najnižje
ponudbe brez
DDV (SIT)

Vrednost najvišje
ponudbe brez
DDV (SIT)

11,928.473

14,724.118

Sklop 2: Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

7,618.238

9,320.407

Sklop 3: Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

8,005.049

9,129.200

Sklop 4: Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, 1001 Ljubljana

20,631.297

28,725.934

Sklop 5: Kemijski inštitut, Hajdrihova ul.19, 1000 Ljubljana

14,841.603

20,284.118

Sklop 6: Institut Jožef Stefan, Jamova 39, 1001 Ljubljana

50,834.626

69,541.842

Sklop 7: Inštitut za celulozo in papir, Bogišičeva 8, 1000 Ljubljana

4,945.539

6,369.854

Sklop 8: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec

3,406.845

3,723.348

Sklop 9: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Lepi pot 11, 1001 Ljubljana

5,929.948

6,602.574

Sklop 10: Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 4, 1000 Ljubljana

5,098.533

5,915.351

Sklop 11: Znanstveno raziskovalni center SAZU, Novi trg 3, 1000 Ljubljana

1,087.359

1,163.089

Sklop 12: Univerza v Ljubljani Veterinarska fakulteta, Gerbičeva ul.60, 1000 Ljubljana

13,526.055

16,509.352

Sklop 13: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

27,631.560

39,561.652

Sklop 14: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

27,521.747

37,670.130

6,782.158

7,741.442

Priloga št. 2

Sklop 1: Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 7, 1000 Ljubljana

Sklop 15: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva cesta 5
1000 Ljubljana

Institut “Jožef Stefan” Ljubljana

Št. 218/01
Ob-6674/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, faks 07/33-21-095.
3. Datum izbire: 4. 2. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
potrošni material po skupinah:
2. papirna konfekcija, Splošna
bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1,
8000 Novo mesto.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
skupina 2: papirna konfekcija: Europap
d.o.o., Cesta v Šmartno 5, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
skupina 2: 3,792.938 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

skupina 2: 3,891.201,20 SIT, 3,792.938
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. 3. 2004.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 200/01
Ob-6675/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, faks 07/33-21-095.
3. Datum izbire: 11. 2. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
tehničnega materiala za popravila in
vzdrževanje po skupinah:
skupina 3: pleskarski material.
Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
skupina 3: pleskarski material: Mavrica
d.d., Resljeva cesta 001, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
skupina 3: 1,193.373,70 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
skupina
3:
1,323.109,25
SIT,
1,193.373,70 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: 8. 3. 2004.
Splošna bolnišnica
Novo mesto
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Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj
Št. 266-181/2003
Ob-6472/04
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana, telefaks 01/478-18-78.
3. Datum izbire: 9. 2. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izgradnja zunanje ureditve
za objekt fitosanitarne in zdravstvene inšpekcije ter objekt veterinarske inšpekcije na MMP Koper.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 1. ponudbena cena – do 100
točk; 2. kvalitetno in pravočasno opravljene
gradnje oziroma storitve v zvezi z dejavnostjo predmetnega javnega naročila v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe – skupaj
največ 13 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Primorje d.d. Ajdovščina,
Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina.
7. Pogodbena vrednost: 30,450.828,60
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 36,092.263,49 SIT, 30,450.828,60 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 3. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

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. 165/2004
Ob-6473/04
1. Naročnik: Varstveno delovni center
Koper.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 8,
6000 Koper.
3. Datum izbire: 30. 1. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: dnevni prevoz varovancev VDC Koper od kraja bivanja varovancev do enote VDC in nazaj.
Storitev se oddaja po relacijah – sklopih in
sicer za enega ali več sklopov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena za posamezno relacijo prevoza (sklopa) na dan.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop – relacija Koboli–Enota Sežana
in nazaj: Avrigo d.d. Nova Gorica, Kidričeva
2, 5000 Nova Gorica,
– sklop – relacija Dutovlje–Enota Sežana
in nazaj: Avrigo d.d. Nova Gorica, Kidričeva
2, 5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop – relacija Koboli–Enota Sežana
in nazaj – 14.886 SIT na dan,
– sklop – relacija Dutovlje–Enota Sežana
in nazaj – 8.506 SIT na dan.
V ceno je vključen DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: za vsak sklop
po 3 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop – relacija Koboli–Enota Sežana in nazaj: 23.501,10 SIT, 14.886 SIT na
dan,
– sklop – relacija Dutovlje–Enota Sežana
in nazaj: 13.815,31 SIT, 8.506 SIT na dan.
V ceno je vključen 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: 5. 3. 2004.
Varstveno delovni center Koper
Št. 71/03
Ob-6568/04
1. Naročnik: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 26. 1. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: remont turbine 1 (1 A, zap. št. 1).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena s plačilnimi
pogoji do 100 točk; naročilo je bilo oddano
kandidatu, ki je prejel največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SOL Intercontinental d.o.o.,
Bežigrad 15, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 118,235.956
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 131,065.379 SIT, 118,235.956 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 110-112 z dne 20. 12. 2002, Ob-83838.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 3. 2004.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 03/2004
Ob-6580/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike
Slovenije.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 16. 2. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje servisne storitve pod imenom “Microsoft
authorised Premier Support” (MAPS).

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena; javno naročilo se
odda ponudniku, ki je ponudil najnižjo ceno.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Skupina Atlantis d.o.o.,
Parmova 51, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 27,483.840 SIT
z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28,583.193,60 SIT z DDV, 27,483.840
SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo je bilo oddano po postopku s
pogajanji brez predhodne objave, v skladu s
5. točko prvega odstavka 20. člena ZJN-1A,
ker lahko naročilo izpolni v naprej znano
končno število sposobnih ponudnikov.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 3. 2004.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije

ZJN-18

Zahteva za objavo javnega
natečaja
Na podlagi 65. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
natečaja
Ob-6596/04
1. Naročnik: Lutkovno gledališče Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa Zbornica
za arhitekturo in prostor (ZAPS).
2. Naslov naročnika: Lutkovno gledališče Maribor, Rotovški trg 2, 2000 Maribor,
tel. 02/228-10-70, telefaks 02/25-27-412,
e-pošta: mb-lutkgled@siol.net. Naslov pooblaščenega zastopnika naročnika: ZAPS,
Vegova 8, 1000 Ljubljana, tel. 01/24-20-672,
faks 01/24-20-680, e-naslov: izs.msa@siol.net, zaps@zaps.si.
3. Predmet natečaja: idejno arhitekturna rešitev lutkovnega gledališča in
programska rešitev kareja 15a ob Vojašniškem trgu v Mariboru.
4. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva natečajno gradivo
in dodatne informacije: ZIM Zasnove in
vodenje investicij d.o.o. Maribor, Matjaž
Bertoncelj, udia, tel. 02/220-15-81, telefaks
02/251-05-73, e-naslov: matjaz.bertoncelj@zim.si.; ZAPS Vegova 8, 1000 Ljubljana,
tel. 01/24-20-672, faks 01/24-20-680, e-naslov: izs.msa@siol.net. Gradivo se lahko
dvigne osebno na obeh naslovih, vsak delovni dan od 9. do 12. ure ali pošlje po pošti.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
natečajno gradivo in dobo dodatne informacije: rok za postavljanje vprašanj do vključno
15. 4. 2004.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 20.000 SIT je potrebno nakazati na račun ZIM stanovanjska
gradnja in prenova, Maribor, Slovenska ulica
40, TRR št. 25100-9700054284 s pripisom
“Natečaj - Lutkovno gledališče Maribor”.
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5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 5. 2004 do 15. ure v
tajništvu ZIM d.o.o. ali isti dan po hitri pošti
oziroma priporočeni pošti.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: natečajni elaborati se naslovijo
na ZIM Zasnove in vodenje investicij d.o.o,
Slovenska ulica 40, 2000 Maribor.
6. Kjer je to mogoče, navesti, ali je natečaj rezerviran za določene poklice: v ekipi
je obvezna udeležba pooblaščenega projektanta arhitekta.
7. Merila za ocenjevanje ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
8. Kjer je potrebno, imena članov žirije, ki bo ocenjevala ponudbe: člani žirije:
Breda Varl, univ. dipl. inž. arh., Ljubo Mišič,
univ. dipl. inž. arh., mag. Boris Škerbinek,
univ. dipl. inž. grad., Miloš Florjančič, univ.
dipl. inž. arh., mag. Tomaž Kancler, univ.
dipl. inž. arh., Andrej Stražišar, univ. dipl.
inž. arh. in Aleš Prinčič, univ. dipl. inž. arh.,
namestnika: mag. Dušan Kramberger, univ.
dipl. inž. arh., dr. Matjaž Durjava, univ. dipl.
inž. arh. ter poročevalca: Ana Struna, univ.
dipl. inž. arh. in Janez Mikuž, prof. um.
zgod.
9. Napoved, ali je odločitev žirije obvezujoča za naročnika: da.
10. Kjer je mogoče, število in vrednost
nagrad: 1. nagrada 3,900.000 SIT, 2. nagrada 2,500.000 SIT, 3. nagrada 1,500.000 SIT,
fond za odkupe (3 X 700.000) 2,100.000
SIT. Vsi zneski so v bruto vrednostih.
11. Kjer je mogoče, podrobnosti o plačilih vsem udeležencem natečaja: vsak, ki
bo izdelal nalogo skladno z razpisnimi pogoji, bo prejel odškodnino v višini 200.000
SIT bruto.
12. Napoved, ali bodo zmagovalcu dodeljene pogodbe, ki sledijo iz natečaja: da.
13. Morebitne druge informacije o natečaju: vse ostale informacije so razvidne
iz razpisnega gradiva, ki je objavljeno na
spletni strani ZAPS: www.arhiforum.com.
14. Datum objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 3. 2004.
Lutkovno gledališče Maribor

vse vloge, v katerih sodeluje ta fizična ali
pravna oseba.
14. Prepoved medsebojnega povezovanja ponudnikov uvrščenih v ožji izbor: katerakoli ponudba, ki jo bo poslal ponudnik, ki ni
prišel v ožji izbor, bo izločena iz nadaljnjega
postopka izbire ponudnika. Ponudniki, ki so
prišli v ožji izbor za namen te pogodbe, se
med seboj ne smejo združevati ali izbrati za
svoje podizvajalce podjetij, ki so se tudi uvrstila v ožji izbor.
15. Razlogi za izločitev: kandidati
morajo svoji vlogi priložiti dokaze, ki so
opredeljeni v točki 2.3.3 Praktičnih navodil za postopke javnega naročanja, ki
je financirano iz splošnega proračuna
Evropskih skupnosti v okviru zunanjih projektov (dostopno na spletni strani: http:
//europa.eu.int/comm/europeaid/index_
en.htm).
16. Pogodbe s podizvajalci
Pogodbe s podizvajalci so dovoljene.
Maksimalni delež skupnega obsega
dela, ki ga lahko opravijo podizvajalci ne
sme presegati 30% pogodbene vrednosti.
17. Število kandidatov uvrščenih v ožji
izbor: na podlagi prejetih vlog, bo k predložitvi ponudb za izvedbo projekta povabljenih
najmanj 4 in največ 8 kandidatov.
Okvirna časovnica razpisnega postopka
18. Predvideni datum povabila kandidatom, uvrščenim v ožji izbor: maj 2004
19. Predvideni datum podpisa pogodbe:
junij 2004.
20. Čas trajanja pogodbe in možnost
podaljšanja: 8 mesecev, podaljšanje v primeru izrednih okoliščin.
Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika
21. Kriteriji za uvrstitev v ožji izbor
Pri izboru kandidatov se bo uporabljalo
naslednje kriterije. V primeru prijav konzorcijev se bo te kriterije uporabilo za konzorcij
kot celoto:
1) Ekonomski in finančni položaj kandidata(ov) (temelji na točki 3 obrazca za
prijavo):
(a) Povprečni letni promet kandidata v
preteklih treh letih mora presegati 1,000.000
EUR letno.
2) Strokovna usposobljenost kandidatov (temelji na točkah 4 in 5 obrazca za
prijavo):
(a) Najmanj 3% stalno zaposlenega kadra kandidata – nosilca redno dela na področju povezanim s to pogodbo.
(b) Najmanj 2% stalno zaposlenega kadra – partnerja(ev) kandidata redno dela na
področju povezanim s to pogodbo.
3) Tehnične sposobnosti kandidatov (temelji na točkah 5 in 6 obrazca za prijavo):
(a) Kandidat-(nosilec v primeru konzorcija) je v zadnjih treh letih delal na vsaj enem
pomembnem projektu, povezanim s karakterizacijo, obdelavo in pripravo radioaktivnih
odpadkov.
(b) V primeru konzorcija je vsak od partnerjev v zadnjih treh letih delal na vsaj enem
pomembnem projektu, povezanim s karakterizacijo, obdelavo in pripravo radioaktivnih
odpadkov.
V primeru, da bo več kot 8 primernih
kandidatov ustrezalo naštetim pogojem,
bodo ponovno pretehtane vse prednosti in
slabosti njihovih prijav, tako da bo končno
število najboljših prijav, uvrščenih v nadaljni razpisni postopek, zmanjšano na največ
osem. Edini dodatni kriterij pri tem ponovnem pretehtavanju bo:

Podelitev koncesij
Št. 354-11-21/2003

Ob-6790/04

Obvestilo o zavrnitvi vseh predloženih
ponudb
V Uradnem listu RS, št. 38 z dne 25. 4.
2003, Ob-92675, je bil objavljen javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi
motornimi vozili.
Na podlagi določbe 70. in 77. člena
ZJN-1 (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00) in sklepa Vlade RS, št. 414-01/2001-35 z dne 4.
3. 2004, objavljamo, da je Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo sprejelo sklep št.
354-11-21/2003, s katerim je zavrnilo vse
ponudbe, prispele na javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske
javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 38/03.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo

Mednarodni razpisi
Št. 20/04

Ob-6575/04

Obvestilo o razpisu za izbiro izvajalca
storitev
karakterizacija institucionalnih nizko
in srednje radioaktivnih odpadkov v
centralnem skladišču odpadkov malih
proizvajalcev v Sloveniji
Slovenija
1. Sklic
na
objavo:
Europe
Aid/119010/D/SV/SI.
2. Vrsta razpisa: omejeni razpisni postopek.
3. Program: PHARE.
4. Financiranje: PHARE Horizontalni program 2002/000/632.10.
5. Pogodbena institucija: Agencija za
radioaktivne odpadke, Slovenija.
Vsebina pogodbe
6. Vrsta pogodbe: tehnična pomoč in
izvedba karakterizacije radioaktivnih odpadkov, plačilo na osnovi fiksne pogodbene
cene (global price).
7. Opis pogodbe: namen tega projekta je
izvedba karakterizacije, prepakiranja in prerazporeditve obstoječih radioaktivnih odpadkov malih proizvajalcev v Centralnem skladišču RAO v Brinju pri Ljubljani, ki ga upravlja
Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO).
Strateški cilj projekta je izboljšati varnost
skladiščenja radioaktivnih odpadkov malih
proizvajalcev in zagotoviti pogoje za nadaljnje
upravljanje v skladu z veljavno zakonodajo. S
prerazporeditvijo odpadkov naj bi se povečal
razpoložljivi prostor za skladiščenje.
8. Število in imena sklopov: ne pride v
poštev.
9. Maksimalna višina razpoložljivih sredstev: 350.000 EUR
10. Obseg dodatnih storitev: ne pride v
poštev.
Pogoji za prijavo
11. Ustreznost ponudnikov: na razpis se
lahko, pod enakimi pogoji, prijavijo fizične in
pravne osebe s sedežem v državah članicah EU in v naslednjih državah pridruženih
članicah: Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva,
Madžarska, Poljska, Češka republika, Romunija, Slovaška in Slovenija ter Ciper,
Malta in Turčija.
12. Prijava
Prijavijo se lahko vse fizične in pravne
osebe (kot je navedeno v točki 11) samostojno, ali v okviru konzorcija.
Konzorcij je lahko stalna, pravno-formalno
ustanovljena skupina ali pa skupina, ki je bila
neformalno ustanovljena posebej za namen
tega javnega razpisa. Vsi člani konzorcija
(npr.: nosilec in vsi ostali partnerji) so solidarno
odgovorni naročniku – podpisniku pogodbe.
Prijava neustrezne fizične ali pravne osebe (kot je navedeno v točki 11) bo avtomatično zavržena. Če je neprimerna fizična ali
pravna oseba član konzorcija, bo posledično
zavržena celotna vloga konzorcija.
13. Število prijav: kandidati (vključno s
podjetji v okviru iste pravne skupine, ostali
člani konzorcija in podizvajalci) se lahko na
razpis prijavijo samo z eno vlogo, ne glede
na obliko prijave (kot posamezniki ali kot nosilci ali kot partnerji v konzorciju). V primeru,
da fizična ali pravna oseba vloži več kot eno
vlogo (samostojno ali kot del skupne prijave), bodo iz nadaljnjega postopka izločene
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1) večje število projektov s področja izvedbe karakterizacije, obdelave in priprave
radioaktivnih odpadkov malih proizvajalcev.
22. Kriteriji za končni izbor izvajalca
storitev: kriteriji za končni izbor izvajalca
storitev bodo določeni v razpisni dokumentaciji, ki bo priložena k vabilu na razpis, ki bo
posredovano vsem kandidatom uvrščenim
na kratko listo.
Prijava
23. Rok za oddajo prijav
14. april 2004 do 16. ure, po srednjeevropskem času.
Prijave, prispele po tem skrajnem roku
ne bodo upoštevane v nadaljnjem postopku
izbire izvajalca storitev.
24. Oblika prijave in zahtevani podatki
Prijave morajo biti predložene na
standardnem prijavnem obrazcu (na
voljo na internetnem naslovu: http:
//europa.eu.int/comm/europeaid/index_
en.htm).
Oblika prijave in navodila za izpolnjevanje morajo biti natančno upoštevana.
Prijave, ki ne bodo izpolnjene v skladu z
navodili bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Vsa dodatna dokumentacija (brošure, dopisi, itd.), priložena k prijavi, ne bo
upoštevana.
25. Oddaja prijav
Prijave morajo biti posredovane izključno
podpisniku pogodbe, in sicer:
– s priporočeno pošto na naslov: Agencija za radioaktivne odpadke, Parmova 53,
1000 Ljubljana, Slovenija, vložišče ARAO;
– ali osebno (vključno z dostavo preko
kurirja) neposredno podpisniku pogodbe, ki
bo izdal potrdilo z navedbo datuma in ure
prejema, in sicer na naslov: Agencija za
radioaktivne odpadke, Parmova 53, 1000
Ljubljana, Slovenija, vložišče ARAO.
Naziv pogodbe (Characterisation of institutional low and intermediate level waste in
the Central storage facility from small producers in Slovenia)
in sklicna številka objave (glej točko 1)
morata biti vidno označena na ovojnici, ki
vsebuje prijavo. Oba podatka morata biti
navedena tudi pri vsakem nadaljnjem dopisovanju s podpisnikom pogodbe.
Prijave, posredovane na kakršenkoli
drugačen način ne bodo upoštevane.
26. Uporaba jezika: vsa pisna komunikacija za ta razpis mora potekati v
angleščini.
27. Dodatne informacije: jih ni.
27. Datum objave napovedi razpisa:
11. februar 2004.
28. Pravna podlaga: finančni sporazum
2002/000/632 podpisan 24. januarja 2003,
Regulativa Sveta evropske skupnosti št.
3906/89 z dne 18. decembra 1989, nazadnje dopolnjena z Regulativo št. 2334/92 z
dne 11. avgusta 1992.
Agencija za radioaktivne odpadke
Št. 20/04

Ob-6576/04

Service Procurement Notice
characterisation of institutional low and
intermediate level radioactive waste in
the Central Storage Facility for waste
from small producers in Slovenia
Slovenia
1. Publication
reference:
Europe
Aid/119010/D/SV/SI.
2. Procedure: Restricted Tender Procedure.
3. Programme: PHARE.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
4. Financing: PHARE Horzontal Programme 2002/000/632.10.
5. Contracting Authority: Agency for Radwaste Management, Slovenia.
Contract specification
6. Nature of contract: Technical assistance and characterisation of radioactive
waste, global price project.
7. Contract description: The purpose of
this project is to undertake the detailed characterisation, repackaging and re-arrangement of the existing institutional radioactive
waste in the Central Interim Storage Facility
Brinje near Ljubljana (CISF) managed by
national Agency for Radwaste Management,
Slovenia. The overall project objective is to
improve the safety of storage of institutional
radioactive waste and to assure input for its
subsequent management in accordance
with the current Slovenian regulation. In addition, it is expected that re-arrangement of
waste drums/containers/items in the CISF
will enable to free space and thereby to increase its storage capacity.
8. Numbers and titles of lots: Not applicable.
9. Maximum budget: 350.000 EUR.
10. Scope for additional services: Not
applicable.
Conditions of participation
11. Eligibility: Participation is open on
equal terms to all natural and legal persons
of the Member States and the accessing
countries as listed below: Bulgaria, Estonia,
Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Czech
Republic, Romania, Slovakia, Slovenia and
Cyprus, Malta and Turkey.
12. Candidature
All eligible natural and legal persons (as
per item 11 above) or groupings of such persons (consortia) may apply.
A consortium may be a permanent, legally-established grouping or a grouping
which has been constituted informally for a
specific tender procedure. All members of
a consortium (i.e., the leader and all other
partners) are jointly and severally liable to
the Contracting Authority.
The participation of an ineligible natural
or legal person (as per item 11) will result in
the automatic exclusion of that person. In
particular, if that ineligible person belongs
to a consortium, the whole consortium will
be excluded.
13. Number of applications: No more
than one application can be submitted by a
natural or legal person (including legal persons within the same legal group), whatever
the form of participation (as individual legal
entity or as leader or partner of a consortium submitting an application). In the event
that a natural and legal person (including
legal persons within the same legal group)
submits more than one application, all applications in which that person (and legal
persons within the same legal group) has
participated will be excluded.
14. Shortlist alliances prohibited: Any
tenders received from tenderers comprising firms other than those mentioned in
the short-listed application forms will be
excluded from this restricted tender procedure. Short-listed candidates may not form
alliances or subcontract to each other for the
contract in question.
15. Grounds for exclusion: As part of
the application form, candidates must
provide the evidence required in Section
2.3.3 of the Practical Guide to contract
procedures financed from the General

Budget of the European Communities
in the context of external actions (available from following Internet address: http:
//europa.eu.int/comm/europeaid/index_
en.htm).
16. Sub-contracting
The sub-contracting will be allowed.
The maximum percentage of the contract
value may be subcontracted is 30%.
17. Number of candidates to be
short-listed: On the basis of the applications received, at least 4 and at most 8
candidates will be invited to submit detailed
tenders for this contract.
Provisional timetable
18. Provisional date of invitation to tender: May 2004.
19. Provisional commencement date of
the contract: June 2004.
20. Initial period of execution and possible extension of the contract: 8 months,
extension only in case of extraordinary circumstances.
Selection and award criteria
21. Selection criteria
The following selection criteria will be
applied to candidates. In the case of applications submitted by a consortium, these
selection criteria will be applied to the consortium as a whole:
1) Economic and financial standing of
candidate(s) [based on item 3 of the application form]
(a) the average annual turnover of the
candidate over the period of three years
– must exceed 1,000.000 EUR.
2) Professional capacity of candidate(s)
[based on items 4 and 5 of the application
form]
(a) at least 3% of all permanent staff
working for the leader currently work in
fields related to this contract.
(b) at least 2% of all permanent staff
working for the partners currently work in
fields related to this contract.
3) Technical capacity of candidate(s)
[based on items 5 and 6 of the application
form]
(a) The candidate (or in case of consortium the leader) has, in the past three years,
worked on at least one major project in fields
related to characterisation, treatment and
conditioning of radioactive waste.
(b) in the case of consortium, each
partner(s) has, in the past three years,
worked on at least one major project in
fields related to characterisation, treatment
and conditioning of radioactive waste.
If more than 8 eligible candidates meet
the above selection criteria, the relative
strengths and weaknesses of the applications of these candidates must be re-examined to identify the eight best applications
for the tender procedure. The only factors
which will be taken into consideration during
this re-examination are:
the higher number of projects in fields
related to characterisation, treatment and
conditioning of radioactive waste of small
producers.
22. Award criteria
As specified in the tender dossier annexed to the letter of invitation to tender
which will be sent to short-listed candidates.
Application
23. Deadline for applications
14th April, 2004 until 16:00 CET.
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Any application received after this deadline will not be considered.
24. Application format and details to be
provided
Applications must be submitted using
the standard application form (available
from the following Internet address: http:
//europa.eu.int/comm/europeaid/index_
en.htm), whose format and instructions
must be strictly observed.
Any application which does not observe
these provisions will be automatically eliminated. Any additional documentation (brochure, letter, etc) sent with an application
will not be taken into consideration.
25. How applications may be submitted
Applications must be submitted in English exclusively to the Contracting Authority:
– EITHER by recorded delivery (official
postal service) to: Agencija za radioaktivne
odpadke (Agency for radioactive waste
management), Parmova 53, 1000 Ljubljana,
Slovenija, vložišče (ARAO reception office)
– OR hand delivered (including courier
services) directly to the Contracting Authority in return for a signed and dated receipt to:
Agencija za radioaktivne odpadke (Agency
for radioactive waste management), Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, vložišče
(ARAO reception office).
The Contract title and the Publication reference (see item 1 above) must be clearly
marked on the envelope containing the application and must always be mentioned in
all subsequent correspondence with the
Contracting Authority.
Applications submitted by any other
means will not be considered.
26. Operational language: All written
communications for this tender procedure
and contract must be in English.
27. Additional information: none.
28. Date of publication of contract forecast: 11th February 2004.
29. Legal basis: Financial Memorandum
2002/000/632 signed on 24th January 2003,
European Community Council Regulation
No. 3906/89 of 18th December 1989 as last
amended by Regulation No. 2334/92 of 11th
August 1992.
Agency for radioactive waste
management
Št. 23-05-143/04
Ob-6588/04
Na podlagi 10. člena, 17. in 18. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list Republike
Makedonije, št. 26/98, 50/01, 2/02 in 24/03),
Komisija za javna naročila Državnega zavoda za geodetske zadeve – Skopje objavlja
mednarodni tender
javni poziv št. 1/2004
za zbiranje ponudb za letalsko snemanje in izdelavo
fototehnične dokumentacije
1. Splošna določila
1.1. Naročnik: Državni zavod za geodetske zadeve, s sedežem - ulica »Trifun Hadži
Janev« št. 4, Skopje.
1.2. Predmet naročila: a) letalsko snemanje nepremičnin v razmerju 1:6000 in
1:8500 z izdelavo fototehnične dokumentacije (fotoskice 40 cm x 40 cm in diafilmi
23 cm x 23 cm) na območjih občin: Veles,
Debar, Karbinci, Lozovo, Sveti Nikole in
center Župa; b) letalsko snemanje ne-

premičnin v razmerju 1:6000 z izdelavo
ortofoto načrtov v elektronski in tiskani
obliki na delu območja mesta Skopje. Lokacije in površine so vsebovane v tenderski
dokumentaciji.
1.3. Poziv je javen, odprt in anonimen s
pravico do udeležbe vseh domačih in tujih
pravnih in fizičnih oseb.
2. Vsebina ponudbe:
– ponudba mora vsebovati skupno in
posamezno ceno v denarjih (makedonski
denarni enoti)/EUR-ih, posebej navedeno
za vsako razmerje za snemanje (1:6000, 1:
8500) v črno-beli in barvni tehniki (za ortofoto) za enoto enega hektarja, posebej mora
biti navedena cena za izdelavo fotoskice z
dimenzijami 40 cm x 40 cm, posebej cena
za izdelavo diafilmov z dimenzijami 23 cm
x 23 cm, posebej cena po hektarju za izdelavo ortofoto načrtov v razmerju 1:1000 v
elektronski (tif in tfw) in tiskani obliki po en
izvod. Cena naj vsebuje posebej prikazane
davke, carine in vse javne dajatve vključno s
transportom fotomaterilaov do Skopja,
– rok in način plačila,
– rok izvedbe predmeta naročila,
– oprema s katero se bodo dela izvajala,
– rok in veljavnost ponudbe.
3. Dokumentacija.
3.1. Spremljevalna dokumentacija,
katero mora ponudnik obvezno priložiti k
ponudbi:
– izpisek iz sodnega registra o dejavnosti;
– dokument o boniteti ponudnika izdan s
strani Centralnega registra;
– dokazilo da ni v stečaju ali v procesu
likvidacije (izpisek iz sodne evidence);
– dokazilo da mu s pravnomočno sodbo ni izrečen varnostni ukrep-prepoved
opravljanja dejavnosti (izpisek iz sodne
evidence);
– dokazilo Uprave za javne prihodke o
plačanih davkih, prispevkih in ostalih javnih
dajatvah.
Vse dokumente, ki sestavljajo spremljevalno dokumentacijo je treba dostaviti v
originalnem izvodu ali kot overjeno fotokopijo pri notarju ter ne smejo biti starejši kot
šest mesecev z izjemo izpiska iz sodnega
registra dejavnosti ki se lahko dostavi kot
fotokopija.
Tuja pravna ali fizična oseba, ki se prijavi kot ponudnik mora dostaviti revizorsko
poročilo s strani tuje revizorske institucije,
registrirane za izvajanje revizije, v skladu z
22. členom, tretji odstavek Zakona o javnih
naročilih.
Spremljevalno dokumentacijo tuje pravne ali fizične osebe je treba v celoti prevesti
v makedonski jezik in overiti pri notarju.
3.2. Dokazila o tehničnih zmožnostih ki
jih mora ponudnik, v skladu z 22. členom
prvi odstavek Zakona o javnih naročilih, priložiti k ponudbi:
– seznam do sedaj opravljenih del,
– opis opreme s katero se bodo dela
izvajala.
4. Kriteriji za izbiro najboljšega ponudnika
– višina cene 40 točk,
– rok in način plačila 20 točk,
– rok izročitve 10 točk,
– kvaliteta in poreklo fotomaterialov 30
točk.
5. Rok in način dostavljanja ponudb
Rok dostave ponudb je 15 dni od dneva
objave oglasa javnega poziva (v ta rok se
šteje tudi dan objave).
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Ponudbe je treba dostaviti na način
predpisan z 52., 53. in 54. členom Zakona o
javnih naročilih.
Ponudbe ki ne vsebujejo vseh podatkov
označenih v oglasu oziroma h katerim ni priložena zahtevana spremljevalna dokumentacija, se bodo smatrale za nepopolne in se
ne bodo obravnavale.
Ponudbe se v skladu s 53. členom Zakona o javnih naročilih, lahko dostavijo po
pošti, na naslov » Trifun Hadži Janev « št.
4, da se oddajo v arhivu Državnega zavoda za geodetske zadeve (najpozneje do
15.30, vsak delavni dan) ali naj ponudbe
oddajo Komisiji za javna naročila na samem
mestu, najpozneje do določenega dneva in
ure za javno odpiranje ponudb. Ponudbe,
ki ne bodo oddane do določenega roka in
tiste katere ne bodo izdelane na način ki se
zahteva v javnem pozivu, kakor tudi tiste, ki
niso izdelane v skladu z Zakonom o javnih
naročilih, se ne bodo obravnavale.
Tendersko dokumentacijo lahko dvignete v arhivu Državnega zavoda za geodetske zadeve-Skopje, ali na www.katastar.gov.mk.Dodatne informacije v zvezi s tem
javnim pozivom lahko dobite:
za pod točko a) z.mukanov@katastar.gov.mk
za pod točko b) sonja.dimova@katastar.gov.mk
ali na tel.: ++38923171671 in
++38923174310.
Javno odpiranje ponudb se bo opravilo
dne 30. 3. 2004 (torek) ob 12. uri v prostorih Državnega zavoda za geodetske zadeve (ul. »Trifun Hadži Janev« št. 4, 1000
Skopje).Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisostvovali na javnem odpiranju ponudb
morajo Komisiji za javna naročila oddati
pisno pooblastilo ponudnika.
Komisija za javna naročila Državnega
zavoda za geodetske zadeve
Št. 23-05-143/04
Ob-6589/04
Pursuant to Article 10, 17 and 18 of the
Public Procurement Law (Official Gazette
of the Republic of Macedonia No. 26/98,
50/01, 2/02, and 24/03), the Commission
for public supplies of the State Institute of
Geodetic works – Skopje, announces an
International Tender
Public call No. 1/2004
for collecting tenders on air surveying and preparation
of photo-technical documentation
1. General provisions
1.1. Purchaser: State Institute of Geodetic works with its head office at “Trifun
Hadzi Janev” Str., No. 4, Skopje.
1.2. Subject of purchase: a) Air surveying of real estate in a scale of 1: 6000 and
1: 8500 and preparation of photo-technical documentation (photo sketches
and dia films of 23 cm x 23 cm) for the
regions of the municipalities of Veles,
Debar, Karbinci, Lozovo, Sveti Nikole,
and Centar Zupa); b) air surveying of
real estates, in a scale of 1: 6000, and
preparation of orthophoto designs in
electronic and printed format for a part
of the territory of the City of Skopje. The
locations and the areas are included in the
tender documents.
1.3. The invitation is public, open and
anonymous, with a participation right of
all domestic and foreign legal and natural
entities.
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2. Contents of tender:
– The tender shall include both total and
unit price in denars/Euro, shown separately
for each surveying scale (1: 6000; 1: 8500)
in black and white and colour (for orthophoto) per unit of one hectare, unit price for
preparation of photo drawing size 40 cm x
40 cm, unit price for preparation of dia film
size 23 x 23 cm, unite price per hectare for
preparation of orthophoto designs in scale
of 1:1000 in electronic (tif and tfw) and printed format one copy each. The price shall
include and specially state the taxes, duties
and all public fees including transportation
of the photo-materials to Skopje.
– Term and Mode of Payment;
– Term for completion of works;
– The equipment to be used for completion of the works;
– Term and Validity of the Tender.
3. Documentation
3.1. The accompanying documentation
that shall obligatorily be attached to the tender by each Tenderer is as follows:
– Excerpt of the court registration of its
activity;
– Document on Bidder’s Standing issued
by the Central Registry;
– Evidence that the Tenderer is not under
bankruptcy or under a liquidation proceedings (excerpt from court records);
– Evidence that there is not a binding
award against the Tenderer i.e. that no
security measure – a ban on performing its
activity, has been taken against him.
– Evidence by the Inland Revenue Office
confirming that all taxes, contributions and
other public fees, have been paid.
All documents contained in the accompanying documentation shall be submitted
in originals or copies certified by notary public and shall not exceed 6 months’ period
from the date of their issue, except the Excerpt of the court registration of its activity,
of which copies may be submitted.
The foreign legal or natural entities that
appear as a Tenderers, shall submit the auditors’ report by a foreign renowned auditing
institution licensed for performing audits, in
accordance with Article 22 paragraph 3 of
the Public Procurement Law.
The complete accompanying documentation submitted by the foreign legal
or natural entities shall be translated into
Macedonian language and certified by notary public.
3.2. In order to prove the technical ability,
in accordance with Article 23 paragraph 1 of
the Public Procurement Law, the Tenderers
shall attach to the tender, as follows:
– A list of works that have been completed so far;
– Description of the equipment to be
used.
4. Criteria for selection of the best tenderer,
– Price 40 points,
– Term and Mode of Payment 20 points,
– Delivery term 10 points,
– Quality and Origin of the Photomaterials 30 points.
5. Manner and term of tender sumbission
The tenders shall be submitted in the
manner prescribed in Articles 52, 53, and
54 of the Public Procurement Law.
The tenders not including all data specified in the Public Call, or if accompanying
documents have not been attached to the
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tender, shall be considered incomplete and
shall not be subject to our consideration.
The tenders, in accordance with Article
53 of the Public Procurement Law, may be
submitted by mail at “Trifun Hadzi Janev”
Str., No. 4, or delivered to the archives of
the State Institute of Geodetic Works (at the
latest by 15:30 hours each working day) or
handed over to the Commission for public
supplies on the spot, but not later than the
date and hour fixed for public opening of
the tenders.
The tenders that are not submitted within
the specified term, and not made in accordance with the requirements of the Public
Call, as well as those not prepared in accordance with the Public Procurement Law,
shall not be considered.
The tender documents may be obtained at the archives of the State Institute of Geodetic Works-Skopje or at
www.katastar.gov.mk. Additional information
regarding the Public Call may be obtained:
in regard to point a) by: z.mukanov@katast
ar.gov.mk. and in regard to point b) by: sonj
a.dimova@katastar.gov.mk. or on telephone
no. ++3892317161 and ++38923174310.
The public opening of the tenders shall
take place on 30 March 2004 (Tuesday), at
12:00 hours (noon), in the premises of the
State Institute of Geodetic Works (“Trifun
Hadzi Janev” Str., No. 4, 1000 Skopje). The
Tenderers’ representatives who will attend
the public opening of the tenders shall hand
over the Tenderers’ written authorization to
the Commission for public supplies.
Commission for Public Supplies

Javni razpisi
Ob-6697/04
Dopolnitev javnega razpisa
za izvedbo študentske prehrane za leti
2003 in 2004
V javnem razpisu za izvedbo študentske
prehrane za leti 2003 in 2004, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 6 z dne 24. 1. 2003,
Ob-86333, se dopolnijo 4. točka (kraj izvedbe), 6. točka (odpiranje prispelih vlog) ter 8.
točka v četrti alinei podtočke 2b) samostojni
podjetniki (ovoj št. 2) tako, da se glasijo:
4. Kraj izvedbe: kraj izvedbe študentske
prehrane so študijska središča v Republiki
Sloveniji: Ljubljana, Maribor, Brežice, Celje,
Koper, Piran, Portorož, Kranj, Radovljica,
Bled, Nova Gorica, Novo mesto, Murska
Sobota, Ptuj, Slovenj Gradec, Velenje,
Domžale, Izola, Postojna, Šentjur pri Celju,
Dutovlje in njihova bližnja okolica – v razdalji
maksimalno 5 kilometrov.
Za vsa morebitna nova študijska središča, ki bi se od dneva objave dopolnitev javnega razpisa v Uradnem listu RS ustanovila,
velja, da lahko ponudniki študentske prehrane, z dnem ustanovitve višje ali visokošolskega zavoda v njihovem kraju oziroma v
razdalji do največ 5 kilometrov, avtomatično
prijavljajo na javni razpis za izvedbo študentske prehrane za leti 2003 in 2004.
6. Ministrstvo bo v času trajanja javnega
razpisa opravilo štiri redna in eno dodatno
odpiranje prispelih vlog:
– prvo odpiranje vlog bo 21. 2. 2003.
Vloge morajo biti predložene do vključno

dne 19. 2. 2003, (velja poštni žig do vključno 19. 2. 2003);
– drugo odpiranje vlog bo 30. 6. 2003.
Vloge morajo biti predložene do vključno
dne 26. 6. 2003, (velja poštni žig do vključno 26. 6. 2003);
– tretje odpiranje vlog bo 20. 11. 2003.
Vloge morajo biti predložene do vključno
dne 17. 11. 2003, (velja poštni žig do vključno 17. 11. 2003);
– za nova študijska središča Izola, Postojna, Šentjur pri Celju in Dutovlje ter njihovo bližnjo okolico v razdalji do največ 5
kilometrov, bo opravljeno posebno odpiranje
prispelih vlog, ki bo dne 14. 4. 2004. Vloge morajo biti predložene do vključno dne
13. 4. 2004, (velja poštni žig do vključno
11. 4. 2004);
– četrto odpiranje vlog bo 31. 5. 2004.
Vloge morajo biti predložene do vključno
dne 26. 5. 2004, (velja poštni žig do vključno 26. 5. 2004).
Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti opremljen z
obrazcem, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Odpiranja vlog niso javna.
8. 2.b) samostojni podjetniki (ovoj št. 2):
– originalno ali overjeno kopijo dokazila o
priglasitvi dejavnosti staro največ 90 dni,
– originalno ali overjeno kopijo obrtnega
dovoljenja staro največ 90 dni, razen za tiste
samostojne podjetnike, ki imajo registrirano
samo dostavo hrane na dom,
– potrdilo o poravnanih obveznostih iz
naslova davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom staro največ 30 dni,
– davčno napoved za predhodno leto
– podatki o plačilni sposobnosti (solventnosti).
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Ob-6792/04
Popravek
V javnem razpisu za nadomestitev dela
stroškov za ohranitev delovnih mest v tekstilni, oblačilni in usnjarsko obutveni industriji, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
20-21 z dne 5. 3. 2004, se popravi:
1. V pravnih podlagah, prvi uvodni odstavek javnega razpisa, se popravi številko
sklepa Vlade, in sicer:
“Nacionalni akcijski program zaposlovanja za leto 2004, ki je bil sprejet na 50. redni
seji Vlade Republike Slovenije dne 4. 12.
2003, sklep št. 100-02/2001-6.”.
2. V 6. točki “Merila za dodelitev sredstev” se tekst takoj za tabelo spremeni, tako
da se glasi:
“Vloge prijaviteljev, ki ne bodo dosegle
minimalno 60 točk, bodo zavrnjene.”.
“V primeru, da bodo sredstva iz prejetih
vlog višja od razpoložljivih sredstev, bodo
razpoložljiva sredstva dodeljena tistim prijaviteljem, ki bodo zbrali višje število točk.
Kolikor bo več prijaviteljev doseglo enako
število točk, bodo sredstva dodeljena tistemu prijavitelju, kateri je zbral več točk v
skupnem seštevku meril št. 1 in št. 5.”.
V javnem razpisu za nadomestitev dela
stroškov za ohranitev delovnih mest, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 20-21 z
dne 5. 3. 2004, se popravi:
1. V 3. točki “Predmet javnega razpisa”
se v prvem stavku prvega odstavka za besedilom “za ohranjanje delovnih mest” doda
“in zaposlitev”.
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2. V 4. točki “Orientacijska vrednost
sredstev razpisa” v drugem odstavku doda
besedo “do” 30,000.000 SIT.
3. V tabeli pri 4. merilu “Odstotne točke
izpada prihodka glede na primerjalno obdo-

bje v preteklem letu” se številko 10 nadomesti s številko “20”.
4. V 8. točki “Obvezna oblika in vsebina
prijave” se zadnja alinea nadomesit z novo
alineo, ki se glasi:

“– prijavitelji, ki opravljajo dejavnost carinskega posredništva veljavno dovoljenje
Carinske uprave RS za opravljanje zastopanja v carinskih zadevah.”.
Zavod RS za zaposlovanje

Ob-6759/04
Preklic
Javni razpis za sofinanciranje projektov
regionalnih programov za razvoj človeških
ovir, objavljen v Uradnem listu RS, št. 20-21
z dne 5. 3. 2004, Ob-6397/04, se prekliče.

na RS za leti 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št.
130/03).
V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo organizacije, ki:
– imajo v aktu o ustanovitvi opredeljen način delitve dobička, da ga vračajo v
osnovno dejavnost;
– so registrirani in predložijo dokazilo o
registraciji – dokazilo ne sme biti starejše od
trideset dni od datuma objave razpisa;
– niso v postopku prisilne poravnave,
stečajnem postopku, likvidaciji ali v postopku prenehanja dejavnosti. Potrdilo ne
sme biti starejše od trideset dni od datuma
objave razpisa;
– imajo poravnane vse davke in prispevke, določene z zakonom – potrdilo ne sme
biti starejše od trideset dni od datuma objave razpisa;
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij.
VI. Merila za izbor
Popolne vloge bo za posamezen sklop
ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili:

31. 7. 2004) in končnega (do 16. 10. 2004)
poročila na razpisu izbranega projekta po
elementih iz prijavnih obrazcev in v skladu
s sklenjeno pogodbo. Izbranim prijaviteljem
se bodo dodelila sredstva največ v višini do
50% upravičenih stroškov, vendar največ do
20,000.000 SIT za razvoj in izvedbo projekta,
od tega največ 5,000.000 SIT za razvoj projekta. Materialni stroški posameznega projekta ne
smejo presegati 5% vrednosti sofinanciranih
upravičenih stroškov. Stroški nabave osnovnih
sredstev niso predmet tega razpisa. Sofinancirale se bodo aktivnosti, ki bodo potekale od
datuma objave razpisa do 16. 10. 2004.
Naročnik ne krije stroškov za aktivnosti,
za katere je že prejel sredstva oziroma ima
zagotovljene druge vire financiranja.
V primeru, da izvedba projekta v celoti ali delno predstavlja državno pomoč, se
pomoč za aktivnost, ki predstavlja državno
pomoč, dodeli v skladu s predpisi o državnih
pomočeh.
VIII. Obvezna oblika in vsebina prijave
Vloga je popolna, če prijavitelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno zapečatene dokumente
po naslednjem vrstnem redu:
– akt o ustanovitvi;

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana na podlagi določil Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2004 in 2005
(Ur. l. RS, 130/03), 175. člena Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Ur. l. RS, št. 47/03 in 67/03), 74.a člen Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike
zaposlovanja (Ur. l. RS, št. 64/01, 31/03 in
135/03), Nacionalnega akcijskega programa
zaposlovanja za leto 2004, ki je bil sprejet
na 50. redni seji Vlade Republike Slovenije
dne 4. 12. 2003, sklep št. 100-02/2001-6 in
Programa aktivne politike zaposlovanja za
leto 2004, ki ga je dne 5. 1. 2004 potrdil minister za delo, družino in socialne zadeve,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov regionalnih
razvojnih programov za razvoj
človeških virov
I. Namen razpisa
Namen razpisa je sofinanciranje razvoja
in izvedba projektov na področju razvoja
človeških virov in zaposlovanja, ki zasledujejo naslednje cilje:
– sofinanciranje projektov za izvedbo
regionalnih razvojnih programov;
– sofinanciranje izvedbe projektov za
vzpostavitev regionalnih štipendijskih shem
s strani delodajalcev;
– sofinanciranje razvoja in izvedbe novih
projektov regionalnega pomena na področju
razvoja človeških virov in zaposlovanja.
Projekti se morajo nanašati na prioritete
v Državnem razvojnem programu, v Nacionalnem programu razvoja trga dela in
zaposlovanja do leta 2006 in Nacionalnem
akcijskem programu za leto 2004.
Predviden rezultat programa sofinanciranje projektov regionalnih razvojnih programov za razvoj človeških virov je razvoj in
izvedba okvirno 10-ih konkretnih projektov
na področju razvoja človeških virov in zaposlovanja.
II. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa je:
– sofinanciranje projektov za izvedbo
regionalnih razvojnih programov;
– sofinanciranje izvedbe projektov za
vzpostavitev regionalnih štipendijskih shem
s strani delodajalcev;
– sofinanciranje razvoja in izvedbe novih
projektov regionalnega pomena na področju
razvoja človeških virov in zaposlovanja.
III. Orientacijska vrednost sredstev razpisa je 200,000.000 SIT.
IV. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena proračunska sredstva bodo porabljena v
proračunskem letu 2004 in v plačilnih rokih,
kot jih določa Zakon o izvrševanju proraču-

Kriteriji za izbor projektov

Stran

Število točk

1. Utemeljenost projekta
1.1 pomembnost projekta za doseganje razvojnih ciljev regije
1.2 usklajenost ciljev projekta in ciljnih skupin, ki jih projekt pokriva

maks. 20
5
5

1.3 ustreznost načrtovanih učinkov projekta in indikatorjev merjenja
učinkov
1.4 utemeljenost časovnega načrta za izvedbo aktivnosti
2. Vključenost projekta v Regionalni razvojni program
3. Predvideni učinki izvajanja projekta glede na cilje, zastavljene v
Nacionalnem programu razvoja trga dela in zaposlovanja do leta
2006 in Nacionalnem akcijskem programu zaposlovanja za leto
2004
3.1 povečanje zaposljivosti prebivalstva regije
3.2 zmanjšanje brezposelnosti v regiji
3.3 dvig izobrazbene ravni v regiji
3.4 zagotavljanje enakih možnosti moških in žensk
3.5 zmanjševanje negativnih učinkov vstopa v EU
3.6 sodelovanje lokalnih in regijskih partnerjev
4. Usposobljenost prijavitelja
4.1. reference o izvedbi projektov s področja človeških virov in zaposlovanja (projekti v časovnem obdobju zadnjih 5 let)
Skupaj

5

Projekti, ki ne bodo dosegli skupnega
števila vsaj 60 točk, bodo zavrnjeni.
V primeru večjega števila predloženih
projektov od razpoložljivih sredstev, bodo
izbrani tisti programi, ki bodo zbrali višje število točk. V kolikor bo več projektov doseglo
enako število točk bo izbran tisti prijavitelj, ki
bo za pripravo in izvedbo projekta zagotovil
višji delež lastnih sredstev.
VII. Razdelitev sredstev
Zavod bo nakazoval sredstva na podlagi
predloženega in potrjenega vmesnega (do

5
10
maks. 60

10
10
10
10
10
10
maks 10
2 točki na izveden
projekt
100

– kopijo dokumenta o registraciji podjetja
– potrdilo ne sme biti starejše od trideset dni
od datuma objave razpisa;
– potrdilo, da je prijavitelj poravnal vse
davke in prispevke, določene z zakonom
– potrdilo ne sme biti starejše od trideset
dni od datuma objave razpisa;
– potrdilo, da prijavitelj ni v prisilni poravnavi, v stečajnem postopku, likvidaciji ali
postopku prenehanja dejavnosti. Potrdilo ne
sme biti starejše od trideset dni od datuma
objave razpisa;
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– potrdilo, da niso v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij.
Za projekte, ki so del regionalnih razvojnih programov, je potrebno priložiti tudi:
– mnenje o primernosti Regionalnega
razvojnega programa, izdanega s strani
Agencije Republike Slovenije za regionalni
razvoj,
– izjava, da je prijavljen projekt del
sprejetega Regionalnega razvojnega programa.
IX. Predložitev prijav
1. Prijavitelji morajo popolno vlogo poslati priporočeno v zaprti kuverti na naslov:
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana. Ovojnica
mora biti opremljena z Obrazcem povabila
k oddaji vloge, ki je del razpisne dokumentacije.
Vlog, ki bodo nepravilno označene, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
pošiljatelju.
2. V primeru poziva na dopolnitev vloge,
morajo biti le-te poslane priporočeno v zaprti
kuverti na naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška ulica 12, 1000
Ljubljana. Ovojnica mora biti opremljena z
Obrazcem povabila k oddaji vloge, ki je del
razpisne dokumentacije, na katerem se obkroži »dopolnitev«.
3. Rok za oddajo prijav je do vključno
26. 3. 2004.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo oddana
na pošti kot priporočena pošiljka ali če je bila
do 14. ure oddana v vložišču Zavoda (Glinška ulica 12, soba 21).
Nepravočasne ali nepravilno označene
prijave bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti osebno v vložiščih Območnih služb
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in v vložišču Centralne službe Zavoda
Republike Slovenije za zaposlovanje v času
uradnih ur, ki so vsak delovni dan od 8. do
12. in v sredo tudi od 14. do 16. ure. Dostopna je tudi na spletnih straneh Zavoda: http:
//www.ess.gov.si.
Naslovi:
Območna služba ZRSZ Celje, Ljubljanska cesta 14, 3001 Celje,
Območna služba ZRSZ Koper, Kmečka
ulica 2, 6001 Koper,
Območna služba ZRSZ Kranj, Bleiweisova cesta 12, 4001 Kranj,
Območna služba ZRSZ Ljubljana, Parmova 32, 1001 Ljubljana,
Območna služba ZRSZ Maribor, Gregorčičeva ul. 37, 2001 Maribor,
Območna služba ZRSZ Murska Sobota,
Ulica Arhitekta Novaka 3, 9000 Murska Sobota,
Območna služba ZRSZ Nova Gorica,
Ulica Tolminskih puntarjev 4, 5001 Nova
Gorica,
Območna služba ZRSZ Novo mesto,
Trdinova ul. 10, 8001 Novo mesto,
Območna služba ZRSZ Ptuj, Vodnikova
2/II, 2250 Ptuj,
Območna služba ZRSZ Sevnica, Trg
Svobode 32, 8290 Sevnica,
Območna služba ZRSZ Trbovlje, Ulica
1. junija 19, 1420 Trbovlje,
Območna služba ZRSZ Velenje, Rudarska cesta 6/a, 3320 Velenje,
Centralna služba, ZRSZ Glinška ulica
12, 1000 Ljubljana.
XI. Informacije
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Prijavitelji lahko dobijo dodatne informacije na tel. 01/479-09-64 ali na zastavljena
pisna vprašanja, ki jih naslovijo na e-mail
naslov: Vesna.Stepisnik@ess.gov.si ali na
naslov Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (kontaktna oseba Vesna Stepišnik),
Glinška 12, 1000 Ljubljana. Odgovori bodo
dostopni na spletni strani Zavoda: http:
//www.ess.gov.si.
XII. Datum odpiranja prijav
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v roku najkasneje sedem dni od roka
predvidenega za predložitev vlog.
XIII. Izid razpisa
Predlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 45 dni po
roku, ki je določen za predložitev vlog.
Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje
Št. 402-14/2004
Ob-6559/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 1000 Ljubljana, Dunajska 56,58, objavlja na podlagi
95. člena Zakona o kmetijstvu (Ur. l. RS,
št. 54/00)
javni razpis
za sofinanciranje kmetijskega
izobraževanja – praktični pouk v letu
2004
I. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični
pouk.
Za ta namen je predvidena višina sredstev proračuna RS za leto 2004, proračunska postavka 1417 – ukrep: Sofinanciranje
kmetijskega izobraževanja – praktični pouk
v višini 36,170.000 SIT.
Sredstva so namenjena za:
1. sofinanciranje stroškov praktičnega izobraževanja dijakov kmetijskih, gozdarskih,
živilskih in veterinarskih srednjih šol.
II. Upravičenci do sredstev: upravičenci so
javni zavodi, ki izvajajo programe praktičnega
izobraževanja in usposabljanja s področja
kmetijstva, gozdarstva, veterine in živilstva in
delujejo na območju Republike Slovenije.
III. Pogoji za pridobitev sredstev:
Vlagatelj mora k vlogi v skladu z razpisno
dokumentacijo priložiti naslednje priloge:
– originalno izpolnjene obrazce, ki so del
razpisne dokumentacije;
– predložitev kakovostnega programa
dela za leto 2004;
– dokazilo o registraciji za izobraževanje
in usposabljanje s področja kmetijstva, gozdarstva, živilstva in veterine.
IV. Omejitve
– vlagatelj mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko
vrednostjo programa,
– na javni razpis vlagatelj vloži samo eno
vlogo za vse projekte, ki jih izvaja.
V. Finančni pogoji za dodelitev sredstev
Delež dodeljenih nepovratnih sredstev
znaša do 50% priznane vrednosti stroškov
programa.
Sofinancirane bodo vloge, ki bodo na
podlagi ocenjenih meril dosegle najmanj
50% od vseh možnih točk.
Za priznano vrednost programa se štejejo:
– stroški povezani z izobraževanjem
in izvajanjem praktičnega izobraževanja v
javnih zavodih.
Sredstva bodo upravičenci lahko koristili
na podlagi sklenjenih pogodb. Rok za dokončanje del je 30. 9. 2004.

VI. Merila
Vloge bodo točkovane v skladu z naslednjimi merili, ki so natančneje razdelana
v razpisni dokumentaciji:
a) projekti z višjim deležem lastnih sredstev, oziroma drugih virov sofinanciranja,
b) projekti, ki združujejo interese čim
večjega števila uporabnikov (število udeležencev praktičnega izobraževanja),
c) obseg kmetijskih površin, ki so vključene v izvajanje praktičnega izobraževanja.
V primeru, da razpoložljiva sredstva ne
bodo zadostovala za 50% sofinanciranje
vseh pozitivno ocenjenih vlog, se sredstva
sofinanciranja proporcionalno znižajo pri
vseh vlogah.
VII. Rok in način prijave
Prijava na razpis mora biti dostavljena
do 26. 3. 2004 do 15. ure v glavno pisarno Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana,
v zaprtih ovojnicah, na katerih je označeno
“Ne odpiraj – vloga za javni razpis – praktični pouk”. Na hrbtni strani pa mora biti naveden poln naslov pošiljatelja.
VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija se lahko dvigne
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56, 58, Ljubljana, soba
309, ali soba št 726/d., vsak dan v času trajanja razpisa med 9. in 12. uro. Razpisno
dokumentacijo lahko posredujemo tudi v
elektronski obliki.
Kontaktna oseba je Jože Kregar, tel.
01/478-93-02, ali e-mail: joze.kregar@gov.si, MKGP, Sektor za resorno šolstvo in
sodelovanje z nevladnimi organizacijami,
Dunajska 56, 58, Ljubljana.
IX. Odpiranje in obravnava vlog
Odpiranje in obravnava pravočasno prispelih vlog bo dne, 29. 3. 2004 ob 10. uri
v sobi 735 na Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58,
Ljubljana. Vloge bo pregledala in ocenila
komisija, ki jo je imenoval minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z odločbo št.
402-14/2004/2:
– vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja
pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku.
Vloge, ki jih vlagatelj v roku 5 dni od dneva
prejema poziva ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene;
– vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem bodo kot neutemeljene zavrnjene.
X. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Predlog za odločanje bo pripravila komisija, ki jo je imenoval minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. Na podlagi predloga komisije bo o vlogi odločal minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v roku 30
dni po odpiranju vlog z odločbo.
Zoper to odločbo ni pritožbe v upravnem
postopku, dopustno pa je sprožiti upravni spor na Upravnem sodišču Republike
Slovenije v roku 30 dni po prejetju odločbe.
Tožbo se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri navedenem sodišču.
Če bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ugotovilo, da so bila
sredstva nakazana na podlagi neresničnih
podatkov, ali nenamensko porabljena, ima
pravico zahtevati takojšne vračilo sredstev
v enkratnem znesku s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila
do dneva vračila.
Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo
in prehrano
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Št. 402-15/2004
Ob-6560/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 1000 Ljubljana, Dunajska 56,58, objavlja na podlagi
95. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00)

določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje
posameznih shem državnih pomoči (Uradni
list RS, št. 38/03), Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za
leto 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03) in
175. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 47/03, 67/03), objavljamo

javni razpis
za sofinanciranje usposodobitev
javnih zavodov in razvojnih centrov v
kmetijstvu v letu 2004
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje usposodobitve javnih zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu.
Za ta namen je predvidena višina sredstev proračuna RS za leto 2004, proračunska
postavka 6557 – ukrep: Usposodobitev javnih zavodov, ustanov, organizacij in razvojnih
centrov v kmetijstvu v višini 35,500.000 SIT.
Sredstva so namenjena za:
1. sofinanciranje usposodobitve posestev in obratov kmetijskih, gozdarske, veterinarske in živilskih srednjih šol,
2. sofinanciranje usposodobitve kmetijsko poskusnih centrov za raziskovanje v
hmeljarstvu,
II. Upravičenci do sredstev: upravičenci
so javni zavodi, ki izvajajo programe praktičnega izobraževanja, usposabljanja ter raziskovanja s področja kmetijstva in delujejo
na območju Republike Slovenije.
III. Pogoji za pridobitev sredstev:
Vlagatelj mora k vlogi in v skladu z razpisno dokumentacijo priložiti naslednje priloge:
– originalno izpolnjene obrazce, ki so del
razpisne dokumentacije,
– predložitev kakovostnega programa
aktivnosti za leto 2004,
– dokazilo o registraciji za izobraževanje
ali raziskave s področja kmetijstva, gozdarstva, veterine in živilstva.
IV. Omejitve
– vlagatelj mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenimi sredstvi in dejansko
vrednostjo programa,
– na javni razpis vlagatelj vloži samo eno
vlogo za vse projekte, ki jih izvaja.
V. Finančni pogoji za dodelitev sredstev
Delež dodeljenih nepovratnih sredstev
znaša do 50% priznane vrednosti stroškov
programa.
Sofinancirane bodo vloge, ki bodo na
podlagi ocenjenih meril dosegle najmanj
50% od vseh možnih vlog.
Za priznano vrednost programov se
štejejo:
– stroški povezani z gradnjo, posodabljanjem, nabavo opreme in strojev za izvajanje
praktičnega pouka v javnih zavodih.
Sredstva bodo vlagatelji lahko koristili na
podlagi sklenjenih pogodb. Rok za dokončanje del je 30. 9. 2004.
VI. Merila za izbiro
Vloge bodo točkovane v skladu z naslednjimi merili, ki so natančneje razdelana
v razpisni dokumentaciji:
a) projekti z višjim deležem lastnih sredstev, oziroma drugih virov sofinanciranja,
b) projekti, ki združujejo interese čim
večjega števila uporabnikov,
c) možnost izobraževanja šolajoče se
mladine in odraslih.
V primeru, da razpoložljiva sredstva ne
bodo zadostovala za 50% sofinanciranje
vseh pozitivno ocenjenih vlog, se sredstva
sofinanciranja proporcionalno znižajo pri
vseh vlogah.

VII. Rok in način prijave: popolna pisna
vloga mora biti dostavljena do 26. 3. 2004
do 15. ure v glavno pisarno Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana, v zaprtih ovojnicah na katerih je označeno “Ne odpiraj
– vloga za javni razpis – Usposodobitev
javnih zavodov”, Na hrbtni strani pa mora
biti naveden poln naslov pošiljatelja.
VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija se lahko dvigne
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56, 58, Ljubljana, soba
št. 309 ali 726/d., vsak delovni dan v času
trajanja razpisa med 9. in 12. uro. Razpisno
dokumentacijo lahko posredujemo tudi v
elektronski obliki.
Kontaktna oseba je Jože Kregar, tel.
01/478-93-02, ali e-mail: joze.kregar@gov.si, MKGP, Sektor za resorno šolstvo in
sodelovanje z nevladnimi organizacijami,
Dunajska 56, 58, Ljubljana.
IX. Odpiranje in obravnava vlog
Odpiranje in obravnava pravočasno prispelih vlog bo dne, 29. 3. 2004 ob 12. uri v
sobi 735 na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, 1000
Ljubljana.Vloge bo pregledala in ocenila
komisija, ki jo je imenoval minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z odločbo št.:
402-15/2004/2:
– vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja
pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku.
Vloge, ki jih vlagatelji v roku 5 dni od dneva
prejema poziva ne bodo dopolnili, bodo kot
nepopolne zavržene;
– vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem bodo kot neutemeljene zavrnjene.
X. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Predlog za odločanje bo pripravila komisija, ki jo je imenoval minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. Na podlagi predloga komisije bo o vlogi odločal minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v roku 30
dni po odpiranju vlog z odločbo.
Zoper to odločbo ni pritožbe v upravnem
postopku, dopustno pa je sprožiti upravni
spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije v Ljubljani v roku 30 dni po prejetju
odločbe. Tožbo se vloži pisno ali poda ustno
na zapisnik pri navedenem sodišču.
Če bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ugotovilo, da so bila
sredstva nakazana na podlagi neresničnih
podatkov, ali nenamensko porabljena, ima
pravico zahtevati takojšne vračilo sredstev
v enkratnem znesku s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila
do dneva vračila.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Ob-6581/04
Na podlagi Projektnega dokumenta
SVN/99/G31/A/1G/99, Pogodbe o vodenju
projekta GEF SVN/99/G31/A/1G/99 “Odstranjevanje ovir za povečano izrabo biomase kot energetskega vira”, Sprememb
proračuna Republike Slovenije za leto 2004
(Ur. l. RS, št. 130/03), 65. in 66. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 79/99, 8/00
– popr., 52/02-ZJA, 110/02-ZGO-1 in 50/03
– odl.US), 6. člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje učinkovite rabe
energije in izrabe obnovljivih virov energije
(Ur. l. RS, št. 49/03), Uredbe o namenih in
pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter
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javni razpis
za sofinanciranje študij izvedljivosti za
projekte daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso v letu 2004
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija Republike
Slovenije za učinkovito rabo in obnovljive
vire energije, Dimičeva 12, Ljubljana, tel.
01/300-69-90, telefaks 01/300-69-91.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje študij izvedljivosti za projekte daljinskega ogrevanja na lesno biomaso
(DOLB). Za pridobitev sofinanciranja lahko
kandidirajo lokalne skupnosti, ki nameravajo v letu 2004 izdelati študijo izvedljivosti
za sistem DOLB in so s strateškim partnerjem že podpisale pismo o nameri za
vlaganje v projekt DOLB. Možna višina
sofinanciranja, ki je podrobneje podana v
razpisni dokumentaciji, znaša v odvisnosti
od števila priključkov na sistem DOLB do
največ 1,600.000 SIT. V okviru razpoložljivih sredstev tega razpisa se s subvencijo
pokrije prosilcu največ do 50% zneska,
navedenega v pogodbi med njim in izvajalcem študije, ki ga prosilec izbere na osnovi
javnega razpisa. Natančnejša merila in pogoji za odobritev sofinanciranja so podani
v razpisni dokumentaciji. Prijavitelji, ki so
pridobili sofinanciranje študije izvedljivosti
ali investicijskega programa v letu 2003,
ne morejo kandidirati z istim projektom v
okviru tega razpisa.
3. Okvirna višina sredstev: na proračunski postavki 8106, konto 4130 Tekoči transferi drugim ravnem države, je za sofinanciranje predmeta razpisa predviden skupni
znesek v višini 12,000.000 SIT. Sredstva za
plačilo davka na dodano vrednost so predvidena na proračunski postavki 2349 Lastna
udeležba GEF – biomasa.
4. Predvideno obdobje porabe sredstev:
v letu 2004.
5. Rok v katerem lahko prosilci predložijo
vloge in način predložitve vlog: razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje
do 17. 9. 2004. Za vsakokratno odpiranje
vlog bodo upoštevane vloge, ki bodo prispele po pošti v vložišče Agencije RS za
učinkovito rabo in obnovljive vire energije,
Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, en delovni
dan pred odpiranjem do 15. ure. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z
naslovom prosilca, napisom “Vloga – Ne
odpiraj!” in številko objave tega javnega
razpisa ter z navedbo predmeta razpisa.
Neustrezno dostavljenih vlog komisija ne
bo obravnavala.
6. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja
vlog: prvo odpiranje vlog bo v petek, 26. 3.
2004, nato pa vsak tretji delovni petek v
mesecu do porabe razpisanih sredstev,
na naslovu: Ministrstvo za okolje, prostor
in energijo, Agencija RS za učinkovito rabo
in obnovljive vire energije, Dimičeva 12,
Ljubljana, ob 14. uri v sejni sobi Agencije.
Odpiranja vlog ne bodo javna.
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Podatek o višini preostalih sredstev za
naslednja odpiranja bo 10 dni po vsakokratnem odpiranju objavljen na spletni
strani »www.aure.si» in dosegljiv po tel.
01/300-69-81 oziroma 01/300-69-82.
7. Prosilci bodo po vsakem odpiranju
vlog obveščeni o izidu javnega razpisa najpozneje v 45 dneh od dneva odpiranja.
8. Prosilci lahko naročijo razpisno dokumentacijo s pisnim zahtevkom na naslov:
Agencija Republike Slovenije za učinkovito
rabo in obnovljive vire energije, Dimičeva
12, 1000 Ljubljana. Z navedbo svojega polnega naslova jo lahko naročijo tudi na naslovu damir.stanicic@gov.si in lojze.subic@gov.si. V tem primeru jim bo dokumentacija
posredovana po elektronski pošti. Razpisna
dokumentacija bo dosegljiva tudi na spletni
strani agencije »www.aure.si».
Agencija RS za učinkovito rabo
in obnovljive vire energije
Št. 021-1/2004-4
Ob-6653/04
Na podlagi proračuna Republike Slovenije za leto 2004 (Uradni list RS, št. 118/02
in 130/03), proračuna Republike Slovenije
za leto 2005 (Uradni list RS, št. 130/03),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2004 in 2005 (Uradni list
RS, št. 130/03), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 47/03) in Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002–2006 (Sklep
Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi
št. 301-3/02-BP-265 z dne 27. 3. 2002 in
dopolnitev št. 2019/02-BP-915 z dne 22. 7.
2002), Republika Slovenija, Ministrstvo za
gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
objavlja
javni razpis
za spodbujanje investicij v nove
tehnologije in produkte v letih 2004 in
2005
1. Neposredni uporabnik: Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju:
ministrstvo).
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe tehnološko razvojnih projektov podjetij,
katerih rezultat bo najkasneje do konca leta
2006 izveden prehod na novo tehnologijo
in/ali uvedba novega tehnološko zahtevnejšega produkta.
Ministrstvo bo sofinanciralo celovite
tehnološko razvojne projekte, v katerih bo
predstavljen celoten razvojni proces, ki je
sestavljen iz:
– industrijskih raziskav,
– študij tehnične izvedljivosti,
– priprave investicijske dokumentacije,
– izdelave prototipov,
– pridobivanja dovoljenj in certifikatov,
do projekta izvedbe investicije uvajanja
novih tehnologij oziroma novih produktov.
Rezultat projekta mora biti do konca leta
2006 dokončana investicija in prehod na
novo tehnologijo oziroma uvedbo novega
produkta v proizvodnjo.
2.1. Namen razpisa: ministrstvo želi s
tem razpisom spodbuditi investicije v tehnološki razvoj, usmerjen v prenos rezultatov razvojno raziskovalne dejavnosti v
prakso, v uvajanje novih tehnologij in novih
tehnološko zahtevnih produktov, ki za podjetje pomenijo tehnološki preskok. Razpis je
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namenjen podjetjem, ki že sedaj dosegajo
nadpovprečne rezultate kot npr. nadpovprečen delež izvoza v prodaji in nadpovprečno
dodano vrednost na zaposlenega v panogi
in ki s povečanimi investicijami v tehnološki razvoj zagotavljajo ohranjanje oziroma
povečevanje konkurenčnih prednosti na
globalnem trgu.
2.2. V okviru razpisa se lahko sofinancirajo upravičeni stroški za naslednje aktivnosti celovitega projekta:
RR aktivnosti: Industrijska raziskava,
predštudija, študija tehnične izvedljivosti,
predkonkurenčna raziskava vključno z izdelavo prototipov
Upravičeni stroški:
– stroški osebja, raziskovalci, tehniki in
ostalo podporno osebje, ki je zaposleno izključno za raziskovalno dejavnost;
– stroški instrumentov, opreme, zemljišč
ter zgradb, ki se uporabljajo izključno in stalno za raziskovalno dejavnost;
– stroški svetovanja in drugih storitev,
ki se uporabljajo izključno za raziskovalno
dejavnost, vključno z raziskavami, tehničnim znanjem in patenti, ki so kupljeni iz
zunanjih virov;
– dodatni skupni stroški, ki so nastali
neposredno kot rezultat raziskovalne dejavnosti;
– ostali stroški delovanja (stroški materiala, energentov in podobno), ki so nastali neposredno kot rezultat raziskovalne
dejavnosti.
Aktivnost: Investicija v uvajanje novih
tehnologij in novih produktov
Upravičeni stroški:
– nakup strojev in opreme, ki predstavlja
uvajanje nove tehnologije;
– stroški priprave investicijskih študij in
projektov tehnoloških investicij;
– stroški nematerialnih investicij pri razvoju oziroma uvedbi novih produktov (npr.:
patenti, tehnični preizkusi, certifikati ipd.).
2.3. Pogoji sodelovanja
Ciljna skupina: na razpis se lahko prijavijo podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji,
ki bodo izvajala projekt skladen z namenom
in ciljem razpisa (točka 2.1.). Prijavitelj se
lahko na razpis prijavi samo z eno vlogo.
Upravičeni prejemniki sredstev so: gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani po Zakonu o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.
30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99,
36/00, 45/01, 50/02 in 93/02) (v nadaljnjem
besedilu: podjetja).
Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki
poleg zgornjih zahtev še:
– dosegajo vsaj 75% delež prihodkov v
celotni prodaji od izvoza na tuje trge ali dosegajo delež izvoza v celotnih prihodkih od
prodaje več kot 50%, vendar so svoj delež
v zadnjih petih letih podvojila;
– presegajo dodano vrednost na zaposlenega v panogi najmanj za 25%;
– zaposlujejo najmanj deset oseb s polnim delovnim časom.
Do sredstev iz tega razpisa nadalje niso
upravičena podjetja, ki so že lansko leto
sklenila pogodbo z ministrstvom za izvajanje projekta tehnološke investicije v letu
2003 in 2004.
Prav tako niso upravičena podjetja, ki:
– so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– so bila na dan 31. 12. 2003 v stanju
kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje
10. člen Zakona o finančnem poslovanju

podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 97/00,
50/02 in 93/02);
– so od leta 2000 pridobila ali so v postopku pridobivanja državnih pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah;
– so za iste stroške pridobila sofinanciranje iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna;
– imajo neporavnane obveznosti do
države.
Do sredstev iz razpisa niso upravičena
podjetja iz naslednjih panog: kmetijstvo in
ribištvo, živilsko predelovalna industrija in
jeklarstvo. Za podjetja iz panog ladjedelništvo in transport, premogovništvo, industrija
motornih vozil in industrija sintetičnih vlaken
je potrebna posebna obravnava pri komisiji
za nadzor nad državnimi pomočmi.
Podjetja, ki se prijavljajo morajo ob prijavi
zaradi možnosti spremljanja izvajanja vseh
aktivnosti, predložiti dokument o odprtju
posebnega stroškovnega mesta, kar bo
omogočalo nadzor nad namensko porabo
sredstev.
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo ustrezale
pogojem sodelovanja, vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku ter vloge, ki ne bodo skladne
z namenom razpisa, se zavržejo.
2.4. Merila za izbiro projektov
Vloga na razpis je popolna, če prijavitelj
odda v razpisnem roku vse zahtevane dokumente iz razpisne dokumentacije. Vse
popolne vloge bo ocenila razpisna komisija
ministrstva na osnovi naslednjih meril in
strokovnih ocen neodvisnih ekspertov:
1. Usklajenost projekta z namenom razpisa: – 40% ocene
– predstavitev strategije razvoja podjetja
in skladnost prijavljenega projekta z njo;
– predstavitev projekta in njegova skladnost z namenom razpisa;
– predstavitev učinkov projekta na poslovanje podjetja;
– utemeljitev tehnološkega preskoka z
uvedbo nove tehnologije in/oziroma novega
produkta.
2. Kakovost projekta: – 30% ocene
– verjetnost uspešne izpeljave projekta;
– ekonomski učinki projekta;
– tehnološka zahtevnost projekta znotraj dejavnosti (v katero tehnološko kategorijo lahko razvrstimo nov proizvod oziroma
tehnologijo);
– povečan delež domačega znanja v
produktu.
3. Finančna konstrukcija: – 30% ocene
– stroški projekta in razdelitev stroškov
med posamezne aktivnosti;
– skladnost stroškov in transparentnost
finančne konstrukcije.
Na osnovi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog na podlagi meril iz te točke,
višine upravičenih stroškov ter višine razpoložljivih sredstev, bo strokovna komisija določila prag višine doseženih točk, nad katerim
se odobri sofinanciranje projektov, ter višino
sofinanciranja posameznega projekta.
3. Višina razpisanih sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je
na razpolago za izvedbo javnega razpisa
– v letu 2004 znaša 900,000.000 SIT,
– v letu 2005 pa znaša 900,000.000
SIT.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 4286 proračuna RS za leti 2004 in
2005.
Višina sofinanciranja bo največ do 25%
upravičenih stroškov za izvedbo investicije

23 / 12. 3. 2004 /

1515

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

za uvajanje novih tehnologij oziroma novih
produktov iz točke 2.2. razpisa. Višina dodeljenih sredstev na posamezen projekt ne bo
presegla 100,000.000 SIT na leto, oziroma
v dveh letih 200,000.000 SIT.
Okvirna višina razpisanih sredstev za posamezni razpis se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske
postavke.
4. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev sta proračunski leti
2004 in 2005.
5. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga v treh izvodih mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do vključno 19. 4. 2004 (velja poštni žig do vključno
17. 4. 2004 ali oddana v glavni pisarni Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, najkasneje 19. 4. 2004 do 11.
ure) v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj
– vloga na razpis«, z navedbo naslova razpisa ter polnim naslovom pošiljatelja. Vlog, ki
ne bodo prispele pravočasno, komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prosilcem.
Vsi podatki iz vlog prijaviteljev, razen podatkov o dispoziciji projekta, so javni.
6. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
ni javno in bo dne 28. 4. 2004.
7. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo
na internet naslovu: http://www.gov.si/mg
ali na sedežu Ministrstva za gospodarstvo.
Razpisna dokumentacija se lahko posreduje
tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve
podjetja na spodaj navedeni e-mail naslov.
9. Dodatne informacije
Dodatne informacije so na voljo vsak
torek in četrtek med 9. in 11. uro po tel.
01/478-32-03, kontaktna oseba: Barbara
Zalar.
Ministrstvo bo organiziralo informativni
dan za zainteresirana podjetja, ki bo v sredo, 31. 3. 2004, ob 10. uri v veliki sejni sobi
(2. nadstropje) Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana.
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski
pošti: barbara.zalar@gov.si oziroma po
faksu 01/478-32-90.
Ministrstvo za gospodarstvo

2.4. Merila za izbiro projektov
Pri odločanju o višini dodeljenih sredstev,
bo bistvenega pomena ocenitev projektov v
skladu z naslednjimi merili:

Št. 021-1/2004-4
Ob-6654/04
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2004 (Uradni list RS, št. 118/02
in 130/03), proračuna Republike Slovenije
za leto 2005 (Uradni list RS, št. 130/03),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list
RS, št. 130/03), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 47/03) in Programa ukrepov za pospeševanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002–2006 (Sklep
Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi
št. 301-3/02-BP-265 z dne 27. 3. 2002 in
dopolnitev št. 2019/02-BP-915 z dne 22. 7.
2002), Republika Slovenija, Ministrstvo za
gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
objavlja
javni razpis
za spodbude tehnoloških centrov v letu
2004
1. Neposredni uporabnik: Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo,

Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju:
ministrstvo).
2.2. Predmet razpisa je sofinanciranje
storitev tehnoloških centrov za podporo
majhnim in srednje velikim podjetjem, ki se
povezujejo in sodelujejo v njihovem okviru.
2.1 Namen razpisa je spodbujanje razvoja
tehnoloških centrov. S sofinanciranjem storitev tehnoloških centrov ministrstvo spodbuja
razvoj inovacijskega okolja, ki majhnim in
srednje velikim podjetjem omogočajo boljši
dostop do znanja, rezultatov raziskav, novih
tehnologij in drugih storitev za njihovo rast in
lastni razvoj. Ministrstvo v okviru razpisa podpira projekte uvajanja novih storitev in podpornih dejavnosti tehnološkega centra (npr.
podpora pri pripravi EU projektov, publiciranje informacij o novih tehnologijah, vzpostavitev informacijskih povezav, izvajanje meritev
in certificiranja, usposabljanja).
Ministrstvo predvideva objavo posebnega Phare razpisa za krepitev sposobnosti
tehnoloških centrov.
2.2. Upravičeni stroški
V okviru razpisa se lahko sofinancirajo
upravičeni stroški za naslednje aktivnosti
projektov:
Aktivnosti za storitve in podporne dejavnosti
Upravičeni stroški:
– stroški dela strokovnjakov za izvajanje
projekta vzpostavitve in uvajanja novih storitev in podpornih dejavnosti tehnološkega
centra – do 50% vrednosti upravičenih
stroškov,
– stroški svetovanja in storitev za izvedbo razvojno raziskovalnih projektov ter uvajanje novih tehnologij – do 50% vrednosti
upravičenih stroškov.
2.3. Pogoji sodelovanja
Upravičeni prejemniki sredstev so tehnološki centri, registrirani v skladu z Zakonom
o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.
30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99,
36/00, 45/01, 50/02, 93/02) ali Zakonu o zavodih (Uradni list RS, 12/91, 17/91, 45/94,
8/96 in 36/00).
Na razpis se lahko prijavi tehnološki center, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– mora biti vezan na oziroma ustanovljen znotraj gospodarske panoge ali regije s
strani več ustanoviteljev iz podjetij, zavodov,
fakultet, občin itd.,
– mora imeti eno ali več raziskovalnih
oziroma razvojnih skupin, ki so evidentirane v evidencah MŠZŠ.
Do sredstev iz razpisa ni upravičen tehnološki center:
– iz panog kmetijstva in ribištva, živilsko
predelovalne industrije in jeklarstva;
– ki je v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– ki z 31. 12. 2003 ni bil v stanju kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje 10.
člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00,
50/02 in 93/02);
– ki ima neporavnane obveznosti do
države;
– ki pridobiva državne pomoči za podjetja v težavah po letu 2000 ali je v fazi pridobivanja take pomoči;
– so za iste stroške pridobili sofinanciranje iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna.
Vloge prijaviteljev, ki ne ustrezajo pogojem sodelovanja, vloge, ki niso dopolnjene
v določenem roku in vloge, ki niso skladne
z namenom razpisa, se zavržejo.

Stran

Merila

– organizacija tehnološkega centra
(opredeljenost smernic razvoja tehnoloških centrov za triletno obdobje
skladno s predlaganimi oblikami,
program dela in poslovni načrt za leto
2004 z opisi dela, mejniki in pričakovanimi rezultati…)
– kakovost predstavljenih projektov
(opredeljenost ciljev in rezultatov
projektov, dosežena raven znanja,
finančna konstrukcija projekta...)
– tehnološka opremljenost tehnološkega centra
– povezanost z uporabniki – obseg
raziskovalno razvojnega sodelovanja
z drugimi podjetji, raziskovalnimi in
akademskimi organizacijami

Vrednost

35% ocene

35% ocene

10% ocene
20% ocene

Na osnovi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog, višine upravičenih stroškov s
strani podjetij ter višine razpoložljivih sredstev, bo strokovna komisija določila spodnjo
mejo višine doseženih točk, nad katero bo
odobrila sofinanciranje. Višina doseženih
točk bo osnova za določitev deleža sofinanciranja.
3. Višina sredstev: okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje v letu 2004, znaša 130,000.000 SIT.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko
1739 proračuna RS za leto 2004. Okvirna višina razpisanih sredstev za posamezni razpis
se lahko poveča za nerazporejena sredstva v
okviru iste proračunske postavke.
4. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev je proračunsko leto
2004.
5. Način prijave in razpisni rok
Popolna prijava, v skladu z navodili iz
razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5/II, 1000 Ljubljana, do
13. 4. 2004 (velja poštni žig do vključno
10. 4. 2004 ali oddaja v glavno pisarno
Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana, najkasneje do 13. 4. 2004 do
11. ure) v zaprti ovojnici, pod oznako »Ne
odpiraj – vloga za javni razpis za tehnološke centre v letu 2004« in številko objave
razpisa v Uradnem listu RS na prednji ter
polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno,
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
predlagateljem vlog.
Vsi podatki iz vlog prijaviteljev, razen podatkov iz dispozicij projektov, so javni.
6. Odpiranje vlog: komisijsko odpiranje
vlog bo 15. 4. 2004 ob 10. uri v prostorih
Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5/II,
1000 Ljubljana. Odpiranje ni javno.
7. Obveščanje o izboru: predlagatelji vlog
bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku
najmanj 60 dni od datuma odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na internet naslovu
http://www.mg-rs.si in na sedežu Ministrstva
za gospodarstvo. Razpisna dokumentacija
se lahko posreduje tudi po elektronski pošti,
če predlagatelj na spodaj navedeni e-mail
naslov posreduje prošnjo za dvig razpisne
dokumentacije.

Stran
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9. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo vsak torek in četrtek med 9.
in 11. uro, po tel. 01/478-33-02, kontaktna
oseba: Erik Potočar. Morebitna vprašanja
je mogoče posredovati tudi po elektronski
pošti: Erik.Potočar@gov.si oziroma po faksu
01/478-32-90.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 021-1/2004-4
Ob-6655/04
Na podlagi proračuna Republike Slovenije za leto 2004 (Uradni list RS, št. 118/02
in 130/03), proračuna Republike Slovenije
za leto 2005 (Uradni list RS, št. 130/03),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2004 in 2005 (Uradni list
RS, št. 130/03), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 47/03) in Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002–2006 (Sklep
Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi
št. 301-3/02-BP-265 z dne 27. 3. 2002 in
dopolnitev št. 2019/02-BP-915 z dne 22. 7.
2002), Republika Slovenija, Ministrstvo za
gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
objavlja
javni razpis
za spodbujanje razvojnih investicij
tehnološko usmerjenih malih in srednjih
podjetij v letu 2004
1. Neposredni uporabnik: Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju:
ministrstvo).
2. Predmet razpisa je sofinanciranje razvojno raziskovalnih aktivnosti tehnološko
usmerjenim podjetjem, ki imajo poslovno
strategijo in notranje sposobnosti, da postanejo igralci na globalnem trgu.
2.1.) Namen razpisa je podpreti razvojno
raziskovalne aktivnosti in aktivnosti vzpostavitve mednarodne organizacije tehnološko
usmerjenim malim in srednjim podjetjem.
Cilj teh aktivnosti mora biti znanje v obliki
novih tehnološko zahtevnih produktov in
njihova komercializacija na globalnem trgu.
Razpis je namenjen podjetjem, ki že imajo
identificirano tržno nišo za svoj produkt, in
jo bodo osvojila z načrtnim in sistematičnim
izvajanjem aktivnosti tako na področju razvoja produkta kot na področju razvoja tržnih
poti. Poleg tega morajo biti ta podjetja sposobna z rezultati dokazati/pokazati, da so že
pričela z izvajanjem razvojno raziskovalnih
aktivnosti. Namen razpisa ni podpreti podjetij, ki bodo delovala samo v Sloveniji ter
podjetij, katerih novi produkti pomenijo le
izboljšavo oziroma prilagoditev obstoječih
produktov za novi trg.
Cilj razpisa je uveljavitev inovativnih, tehnološko usmerjenih malih in srednjih podjetij
na globalnem trgu s tehnološko zahtevnimi
produkti.
Projekt mora biti osredotočen na trženje
novih produktov, ki so rezultat tehnološko
razvojnih aktivnosti podjetja. Posredovanje
oziroma trgovina s produkti, ki so rezultat
dejavnosti drugih poslovnih subjektov, ne
ustreza namenu razpisa.
2.2.) Na osnovi razpisa se lahko sofinancirajo upravičeni stroški za naslednja sklopa
aktivnosti, ki ju mora podjetje vzporedno izvajati v okviru celovitega projekta:
Aktivnosti 1: Razvojno raziskovalna
dejavnost, usmerjena v razvoj tehnološko
zahtevnega produkta kot npr.:
– razvoj novega produkta, usmerjenega
v identificirano tržno nišo,
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– razvoj nove oziroma prilagoditev obstoječe tehnologije novemu produktu.
Aktivnosti 2: Vzpostavitev mednarodne
organizacije kot npr.:
– postavitev strategije razvoja mednarodne organizacije,
– vzpostavljanje komunikacijskih poti in
notranje organizacije,
– strategija,
raziskave,
študija
o
izvedljivosti/smiselnosti/donosnosti vstopa
v tržno nišo,
– tržne strategije in raziskave,
– raziskava novih partnerjev/investitorjev
(za npr. skupna vlaganja na tujem, skladi
tveganega kapitala,…),
– zaščita intelektualne lastnine na globalnem trgu (patenti, blagovne znamke,…).
Upravičeni stroški v okviru sklopa aktivnosti 1 in sklopa aktivnosti 2:
– stroški dela zaposlenih za delo na razvojno raziskovalnem projektu,
– stroški instrumentov in opreme, ki se
uporabljajo za izvajanje razvojno raziskovalnega projekta,
– stroški za svetovalne in podobne storitve, ki so namenjene izključno za razvojno
raziskovalni projekt,
– dodatni skupni stroški, ki nastajajo neposredno kot posledica dela na razvojno
raziskovalnem projektu,
– ostali stroški delovanja, ki nastajajo
nastali neposredno kot posledica dela na
razvojno raziskovalnem projektu.
Podjetje mora v vlogi na razpis predložiti dokument oziroma dokazilo o odprtju
stroškovnega mesta za prijavljeni projekt,
na katerem bo vodilo vse stroške projekta. Podjetje sme predložiti v sofinanciranje
samo stroške iz tega stroškovnega mesta.
2.3.) Pogoji sodelovanja
Upravičeni prejemniki sredstev so: gospodarske družbe in samostojni podjetniki
posamezniki, ki so registrirani po Zakonu
o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99,
36/00, 45/01, 50/02 in 93/02) (v nadaljnjem
besedilu: podjetja).
Ciljna skupina: na razpis se lahko prijavijo mala in srednja podjetja z do 125 zaposlenimi na dan 31. 12. 2003 ter s sedežem
v Republiki Sloveniji, ki bodo izvajala celovit
projekt skladen z namenom in ciljem razpisa
(točka 2.1). Prijavitelj se lahko na razpis prijavi samo z eno vlogo.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena podjetja, ki:
– nimajo vsaj 5 oseb zaposlenih s polnim
delovnim časom na dan 31. 12. 2003;
– imajo več kot 125 oseb zaposlenih
s polnim delovnim časom na dan 31. 12.
2003;
– so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– so bila na dan 31. 12. 2003 v stanju
kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje
10. člen Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99,
97/00, 50/02 in 93/02);
– so od leta 2000 pridobila ali so v postopku pridobivanja državnih pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah;
– so za iste stroške pridobila sofinanciranje iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna;
– imajo neporavnane obveznosti do
države.
Do sredstev iz razpisa niso upravičena
podjetja iz naslednjih panog: kmetijstvo in

ribištvo, živilsko predelovalna industrija in
jeklarstvo.
Za podjetja iz naslednjih panog je potrebna posebna obravnava pri komisiji za
nadzor nad državnimi pomočmi: ladjedelništvo in transport, premogovništvo, industrija motornih vozil in industrija sintetičnih
vlaken.
Vloge prijaviteljev, ki ne ustrezajo pogojem sodelovanja, vloge, ki niso dopolnjene
v določenem roku in vloge, ki niso skladne
z namenom razpisa, se zavržejo.
2.4.) Merila za izbiro projektov
Vse popolne vloge, ki bodo zadostile pogojem sodelovanja in bodo skladne z namenom razpisa, bo ocenila strokovna komisija
v skladu z naslednjimi ocenjevalnimi merili:
1. usklajenost vloge 25%:
– celovitost projekta in osredotočenost
na cilj razpisa,
– utemeljitev tehnološko usmerjenega
podjetja,
– skladnost poslovne strategije podjetja
in ciljev projekta;
2. kakovost projekta 50%:
– predstavitev in utemeljitev identificirane tržne niše,
– utemeljitev razvoja tehnološko zahtevnega produkta,
– vzpostavitev mednarodne organizacije,
– jasnost in popolnost predstavitve aktivnosti (terminski načrt, vsebinska, kadrovska
in stroškovna predstavitev),
– sposobnosti podjetja in zunanjih izvajalcev,
– opredelitev indikatorjev za merjenje
doseganja ciljev in realnost načrtovanih
rezultatov;
3. finančna konstrukcija 25%:
– ustreznost specifikacije stroškov, upoštevanje definicije upravičenih stroškov.
– skladnost stroškov z aktivnostmi, realnost stroškov in izvedbe projekta, struktura
virov financiranja.
3. Višina sredstev
Okvirna višina sredstev je 400,000.000
SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6372 proračuna RS za leto 2004.
Okvirna višina razpisanih sredstev za posamezni razpis se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske
postavke.
Na osnovi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog na podlagi meril iz 2.4.), višine upravičenih stroškov in razpoložljivih
sredstev bo strokovna komisija določila
prag višine doseženih točk, nad katerim se
odobri sofinanciranje projektov, ter odstotek
sofinanciranja posameznega projekta.
4. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev je proračunsko leto
2004.
5. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena
na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do vključno 3. 5.
2004 (velja poštni žig do vključno 30. 4.
2004 ali oddana v vložišče Ministrstva za
gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, najkasneje do 3. 5. 2004 do 12. ure) v zaprti
ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga
na razpis«, z navedbo naslova razpisa ter
polnim naslovom pošiljatelja. Vloge, ki ne
bodo prispele pravočasno, bodo vrnjene
prosilcem.
Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen podatkov o dispoziciji projekta, so javni.
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6. Datum odpiranja vlog: odpiranje prispelih vlog ni javno in bo 7. 5. 2004.
7. Obveščanje o izboru: predlagatelji vlog
bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku
največ 60 dni od datuma odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo
na internet naslovu: http://www.mg-rs.si/ ali
na sedežu Ministrstva za gospodarstvo.
Razpisna dokumentacija se lahko posreduje
tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve
podjetja na spodaj navedeni e-mail naslov.
9. Dodatne informacije so na voljo
vsak torek in četrtek med 9. in 11. uro po
tel. 01/478-37-04, kontaktna oseba: Marta
Slokar.
Ministrstvo bo organiziralo informativni
dan za zainteresirana podjetja, ki bo v torek, 30. 3. 2004, ob 10. uri v veliki sejni sobi
(2. nadstropje) Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana.
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski
pošti: marta.slokar@gov.si oziroma po faksu 01/478-33-94.
Ministrstvo za gospodarstvo

– skladnost s cilji (utemeljenost predlaganega koncepta v mednarodnem merilu,
skladnost s cilji politike) – 20%,
– utemeljenost projekta z vidika jasnosti
in kakovost utemeljitve projekta in aktivnosti,
uporabnosti prenesenega znanja ter sposobnosti za izvedbo projekta – 60%,
– finančna konstrukcija projekta (transparentnost in specifikacija stroškov, upoštevanje definicije upravičenih stroškov,
skladnost stroškov z akcijskim načrtom,
realnost izvedbe projekta, struktura virov
financiranja) – 20%.
3. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je
na razpolago za sofinanciranje projektov v
letu 2004, znaša 100,000.000 SIT.
Okvirna višina razpisanih sredstev se
lahko poveča za nerazporejena sredstva v
okviru iste proračunske postavke. Sredstva
bremenijo proračunsko postavko 6372 proračuna RS za leto 2004.
Na osnovi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog, višine upravičenih stroškov in
razpoložljivih sredstev, bo strokovna komisija določila prag višine doseženih točk, nad
katerim se odobri sofinanciranje projektov
ter odstotek sofinanciranja posameznega
projekta.
4. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev je proračunsko leto
2004.
5. Način prijave in razpisni rok: popolna
vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov:
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, do vključno 11. 5. 2004
(velja poštni žig do vključno 10. 5. 2004 ali
oddaja v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, najkasneje do
11. 5. 2004 do 12. ure) v zaprti ovojnici pod
oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis«, z navedbo naslova razpisa in polnim naslovom
pošiljatelja vloge. Vlog, ki ne bodo prispele
pravočasno, komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene prosilcem. Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen podatkov iz dispozicije
projekta, so javni.
6. Datum odpiranja vlog: odpiranje prispelih vlog ni javno in bo 17. 5. 2004.
7. Obveščanje o izboru: predlagatelji vlog
bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku
največ 60 dni od datuma odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo
na internet naslovu: http://www.gov.si/mg
oziroma http://www.mg-rs.si/ ali na sedežu
ministrstva. Razpisna dokumentacija se
lahko posreduje tudi po elektronski pošti,
na osnovi zahteve podjetja na spodaj navedeni e-mail naslov.
9. Dodatne informacije so na voljo vsak
torek in četrtek med 9. in 11. uro, po tel.
01/478-32-67, kontaktna oseba: Simona
Hočevar. Morebitna vprašanja je mogoče
posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski pošti: Simona.Hocevar@gov.si oziroma
po faksu 01/433-10-31.
Ministrstvo bo organiziralo informativni
dan za zainteresirana podjetja dne 15. 4.
2004 ob 13. uri v veliki sejni sobi (II. nadstropje) Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
Ministrstvo za gospodarstvo

Št. 021-1/2004-4
Ob-6657/04
Na podlagi proračuna Republike Slovenije za leto 2004 (Uradni list RS, št. 118/02
in 130/03), proračuna Republike Slovenije
za leto 2005 (Uradni list RS, št. 130/03),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2004 in 2005 (Uradni list
RS, št. 130/03), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 47/03) in Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002–2006 (Sklep
Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi
št. 301-3/02-BP-265 z dne 27. 3. 2002 in
dopolnitev št. 2019/02-BP-915 z dne 22. 7.
2002), Republika Slovenija, Ministrstvo za
gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
objavlja
javni razpis
za prenos znanja in razvoj novih
inovativnih konceptov in metod v letu
2004
1. Neposredni uporabnik: Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju:
ministrstvo).
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje projektov svetovalnih organizacij, ki bodo prenašale najnovejše poslovne
modele in razvile nove inovativne koncepte
in metode (v nadaljevanju: znanje) v skladu
z namenom razpisa. Cilj razpisa je podpreti
10 prijavljenih projektov, ki bodo kar najbolje
povezali obstoječa znanja v Sloveniji.
Rezultati izvajanja projekta v letu 2004
bodo naslednji:
– pripravljen načrt promocije,
– pripravljen načrt prenosa znanja v
podjetja,
– pripravljena predstavitev modela v
pisni obliki,
– javna predstavitev modela v sodelovanju z ministrstvom.
2.1. Namen razpisa
Namen razpisa je podpora svetovalnim
organizacijam pri projektih razvoja znanj na
področjih:
– oblikovanja in uresničevanja inovativnih strategij podjetij,
– upravljanja tehnologij,
– upravljanja s človeškimi viri,
– upravljanja s kupci ter

– partnerstva v proizvajalni verigi (npr.
odnosi z dobavitelji),
ki bodo ta znanja prenašala v slovensko
gospodarsko okolje (podjetjem). Znanje
mora biti uporabno v podjetjih ne glede na
panogo dejavnosti.
Cilj politike, ki jo izvaja ministrstvo na
področju povečevanja produktivnosti, je
razvoj fleksibilnih in učečih se organizacij,
kar se kaže v inovativnosti na vseh ravneh
poslovanja.
2.2. Upravičeni stroški in aktivnosti
Upravičeni stroški, ki bodo predmet sofinanciranja in morajo izhajati iz sklopov
aktivnosti projekta:
– stroški dela zaposlenih, ki se ukvarjajo
z raziskovalnimi aktivnostmi,
– stroški instrumentov, opreme, ki se
uporabljajo izključno in stalno za raziskovalne aktivnosti,
– stroški za svetovanje in podobne storitve, ki so namenjene izključno za raziskovalno dejavnost,
– dodatni skupni stroški, ki nastajajo neposredno kot posledica raziskav in razvoja,
– ostali stroški delovanja, ki nastajajo neposredno kot posledica raziskav in razvoja.
Skopi aktivnosti projekta, ki bodo sofinancirani:
Sklop aktivnosti 1.1.: Razvoj znanja: aktivnosti kot npr. delo zunanjih svetovalcev,
ki bodo vključeni v razvoj znanj; nakup raziskav, tehničnega znanja in patentov za na
namen projekta; zaščita znanja (v primeru,
da gre za novo znanje).
Sklop aktivnost 1.2. Prenos znanja v
podjetja: aktivnosti kot npr.: priprava načrta
promocije; priprava načrta prenosa znanja
v podjetja; priprava predstavitve modela v
pisni obliki.
2.3.) Pogoji sodelovanja
Upravičeni prejemniki sredstev (v nadaljnjem besedilu: podjetja) so gospodarske
družbe in samostojni podjetniki posamezniki
po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98,
84/98, 6/99, 36/00, 45/01, 50/02 in 93/02) in
zavodi po Zakonu o zavodih (Uradni list RS,
št. 121/91, 8/96, 36/00).
Ciljna skupina: na razpis se lahko prijavijo svetovalna podjetja (SKD 73.1-74.1)
s sedežem v Republiki Sloveniji, ki bodo izvajala projekt skladen z namenom razpisa
(točka 2.1).
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena podjetja, ki:
– so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– so bila na dan 31. 12. 2003 v stanju
kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje
10. člen Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99,
97/00, 50/02 in 93/02);
– so za iste stroške pridobila sofinanciranje iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna;
– imajo neporavnane obveznosti do
države.
Podjetje lahko odda le eno vlogo na
razpis.
Vloge prijaviteljev, ki ne ustrezajo pogojem sodelovanja, vloge, ki niso dopolnjene
v določenem roku in vloge, ki niso skladne
z namenom razpisa, se zavržejo.
2.4. Merila za izbiro projektov
Vloga je popolna, če so predloženi vsi,
v razpisni dokumentaciji zahtevani, dokumenti. Popolne vloge bo ocenila strokovna
komisija v skladu z naslednjimi merili:
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Republike Slovenije za leto 2004 in 2005
(Uradni list RS, št. 130/03), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 47/03) in Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva
in konkurenčnosti za obdobje 2002–2006
(Sklep Komisije za nadzor nad državnimi
pomočmi št. 301-3/02-BP-265 z dne 27. 3.
2002 in dopolnitev št. 2019/02-BP-915
z dne 22. 7. 2002), Republika Slovenija,
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za spodbujanje razvoja tehnoloških
mrež v letu 2004
1. Neposredni uporabnik: Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju:
ministrstvo).
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov razvoja organizacije in delovanja
tehnoloških mrež na tehnoloških področjih:
(1) informacijsko komunikacijske tehnologije, (2) biotehnologija in farmacija, (3) tehnologije vodenja procesov ter (4) okoljske
tehnologije in novi materiali, kjer so bile v
okviru javnega razpisa ministrstva v letu
2003 pripravljene strategije razvoja mreže
2004–2008.
Ukrep razvoja tehnoloških mrež je
usmerjen v podporo vlaganjem v razvoj znanja in novih tehnologij na tistih ožjih tehnoloških področjih kjer že obstaja kritična masa
znanja in visok interes za uporabo tega znanja v produktivne namene, ob sočasni možnosti razširjanja uporabnosti in dostopnosti
novih tehnologij na vsa druga področja, ki
to tehnologijo potrebujejo ali jo bodo potrebovala v prihodnosti. Izvajanje ukrepa je del
Programa ukrepov spodbujanja podjetništva
in konkurenčnosti 2002–2006.
Spodbujanje razvoja tehnoloških mrež je
program, ki vključuje podporo razvoju organizacije in delovanja tehnološke mreže,
podporo izvedbi investicij in izvajanju razvojno raziskovalnih projektov ter podporo
pri uveljavljanju sistemskih rešitev za njihov
razvoj. Program se uresničuje v sklopu različnih javnih razpisov ter drugih aktivnosti, ki
niso vse predmet tega javnega razpisa.
2.1. Namen razpisa
Namen razpisa je podpreti vzpostavljanje
notranje komunikacije in organizacije mreže. Mreža mora sočasno zagotoviti vzvode
razširjanja in dostopnosti novih tehnologij,
razvitih v njenem okviru, na druga področja
gospodarstva, ki to tehnologijo potrebujejo
ali jo bodo potrebovala v prihodnosti.
Aktivnosti za uresničevanje namena javnega razpisa so:
– vzpostavljanja notranje komunikacije in
notranje organizacije tehnološke mreže,
– vzpostavitev vzvodov za zunanjo komunikacijo in organizacija nacionalne predstavitvene konference,
– priprava akcijskih načrtov razvojnih
projektov na identificiranih ključnih tehnologijah,
– vzpostavitev mehanizmov prenosa
znanja med partnerji v mreži ter na partnerje zunaj mreže,
– razvoj mednarodnih povezav s sorodnimi institucijami.
2.2. Upravičeni stroški:
– stroški svetovanja, usposabljanja
in mentorstva pri vzpostavljanju notranje
komunikacije, notranje organizacije mre-
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že in priprave akcijskih načrtov razvoja in
prenosa znanja po identificiranih ključnih
tehnologijah,
– stroški dela povezani z razvojem
mreže,
– stroški komunikacijske podpore organizaciji mreže,
– stroški mednarodnega delovanja in
komunikacije z zunanjimi partnerji.
2.3. Pogoji sodelovanja
Upravičeni prejemniki sredstev so gospodarske družbe (v nadaljnjem besedilu:
podjetja), ki so registrirane po Zakonu o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.
30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99,
36/00, 45/01, 50/02 in 93/02).
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena podjetja, ki:
– so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– so bila na dan 31. 12. 2003 v stanju
kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje
10. člen Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99,
97/00, 50/02 in 93/02);
– so od leta 2000 pridobila ali so v postopku pridobivanja državnih pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah;
– so za iste stroške pridobila sofinanciranje iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna;
– imajo neporavnane obveznosti do
države.
Do sredstev iz razpisa niso upravičena
podjetja iz naslednjih panog: kmetijstvo in
ribištvo, živilsko predelovalna industrija in
jeklarstvo.
Za podjetja iz naslednjih panog je potrebna posebna obravnava z vidika nadzora nad
državnimi pomočmi: ladjedelništvo in transport, premogovništvo, industrija motornih
vozil in industrija sintetičnih vlaken.
Za dodelitev razvojne spodbude za razvoj mreže se lahko prijavijo le skupine, ki so
v okviru javnega razpisa ministrstva v letu
2003 pripravila strategijo razvoja mreže
2004–2008.
Skupina mora vključevati podjetja in
predstavnike raziskovalnih organizaciji, ki so
lahko javni ali zasebni zavodi ter fakultete.
Skupina mora doseči dogovor o medsebojnem sodelovanju in izbrati podjetje, ki se
v imenu skupine prijavi na razpis. Dogovor o
medsebojnem sodelovanju vključuje:
– pismo o nameri, ki potrjuje interes za
razvoj in prenos znanja po identificiranih
ključnih tehnologijah in vključuje:
– izbranega nosilca projekta,
– predstavitev skupne strategije partnerjev 2008,
– ključni projekti razvoja znanja po
identificiranih ključnih tehnologijah z opredeljenimi nosilci in okvirnimi terminskimi
načrti,
– izdelan načrt notranje organizacije
mreže.
Vloge prijaviteljev, ki ne ustrezajo pogojem sodelovanja, vloge, ki niso dopolnjene
v določenem roku in vloge, ki niso skladne
z namenom razpisa, se zavržejo.
2.4. Merila za izbiro projektov
Vse popolne vloge, ki bodo zadostile pogojem sodelovanja in bodo skladne z namenom razpisa, bo ocenila strokovna komisija
v skladu z naslednjimi merili:
a) ocena utemeljenosti razvoja tehnološke mreže iz strategije 2004–2008 (35%):
– vizija in strateški cilji mreže,

– analizo potencialov in priložnosti za
razvoj tehnologij,
– identifikacijo ožjih tehnoloških področij
mreže,
– načrt vlaganj v razvoj in raziskave in
razvoja tehnologij v naslednjih štirih letih,
– razširjanje znanja v Sloveniji,
– učinki mreže na člane,
– širši socioekonomski učinki;
b) ocena predlaganih organizacijskih
aktivnosti (35%):
– jasnost povezav po konceptu mreže,
– celovitost povezav,
– inovativnost predlaganih aktivnosti povezovanja,
– dinamika za organizacijsko optimizacijo,
– skladnost organizacijske strukture s
pričakovanji udeležencev;
c) finančna konstrukcija projekta (20%):
– transparentnosti finančne konstrukcije,
– realnost in vsebinska utemeljenost prikazanih stroškov,
– skladnosti stroškov s termini načrtovanih aktivnosti mreže;
d) velikost mreže (10%):
– število udeleženih podjetij in drugih
raziskovalnih organizacij v projektu.
3. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
bo na razpolago za sofinanciranje projektov
v letu 2004, znaša 130,000.000 SIT.
Na osnovi rezultatov ocenjevanja prispelih popolnih vlog in razpoložljivih sredstev javnega razpisa bo strokovna komisija
določila mejno število točk za sofinanciranje
in višino sofinanciranja za posamezno tehnološko mrežo.
Okvirna višina razpisanih sredstev za posamezni razpis se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske
postavke. Sredstva bremenijo proračunsko
postavko 1739 proračuna RS za leto 2004.
4. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev je proračunsko leto
2004.
5. Način prijave in razpisni rok: popolna
vloga, v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji, mora biti dostavljena na naslov:
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana, do vključno 16. 4. 2004
(velja poštni žig do vključno 15. 4. 2004)
ali oddana v glavno pisarno Ministrstva za
gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
najkasneje do 16. 4. 2004 do 12. ure, v zaprti
ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na
razpis«, z navedbo naslova razpisa »Spodbujanje razvoja tehnoloških mrež« ter polnim
naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vlog, ki
ne bodo prispele pravočasno, komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prosilcem. Vsi
podatki iz vlog prijaviteljev, razen podatkov
iz dispozicije projekta, so javni.
6. Datum odpiranja vlog: odpiranje prispelih vlog je javno in bo 20. 4. 2004 ob 10.
uri v prostorih Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova 5/II, Ljubljana.
7. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
roku 45 dni od datuma odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo
na internet naslovu www.mg-rs.si ali na sedežu Ministrstva za gospodarstvo. Razpisna
dokumentacija se lahko posreduje tudi po
elektronski pošti, če podjetje na spodaj navedeni e-mail naslov posreduje prošnjo za
dvig razpisne dokumentacije.
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9. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo vsak torek in četrtek med 10.
in 12. uro, po tel. 01/478-33-26, kontaktna
oseba: Peter Polajnar.
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski pošti
na naslov: Peter.Polajnar@gov.si.
Ministrstvo za gospodarstvo

Opremljenost vloge
Vloge morajo do naročnika prispeti v
zaprtih ovojnicah, na katerih morajo biti
podani:
– vidna oznaka: “Ne odpiraj – Prijava na
ciljni razpis”,
– naslov Urada,
– naziv predlagatelja ter njegov naslov
na hrbtni strani ovojnice.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjen obrazec s finančnim načrtom,
podpisom odgovorne osebe in žigom;
– vsebinsko obrazložitev, ki naj ne bo
daljša od 60 tipkanih vrstic;
– kopijo dokazila o registraciji založniške
dejavnosti;
– predlog imena revije in osnutek njene
celostne podobe;
– predlog uredniškega koncepta;
– predlog poslovnega načrta projekta;
– predlog kadrovske zasedbe oziroma
razdelitve del.
Za nepopolno šteje vloga, ki ne vsebuje
vseh obveznih sestavin, ki jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija in
so naštete v četrtem odstavku 11. točke.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v roku 7 dni od dneva
odpiranja vlog, ki bo 25. 3. 2004.
Strokovna komisija bo po odpiranju vlog
iz nadaljnjega postopka izločila:
– vloge, ki ne izpolnjujejo splošnih ali posebnih razpisnih pogojev;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
Financerja bosta izbrala predlog za
sofinanciranje največ do vrednosti, ki je
določena z dogovorom med naročnikoma.
13. Pritožbeni postopek: zoper odločitev
financerjev pritožba ni možna. V 30 dneh
od prejema odločitve je možna sprožitev
upravnega spora pri upravnem sodišču, ki
pa ne zadrži sklenitve pogodbe z izbranim
prijaviteljem.
14. Financerja si pridržujeta pravico do
končne odločitve o predlogu imena revije
in njene celostne podobe ter do dokončne
uskladitve uredniškega koncepta.
15. Dodatna pojasnila: vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na
Ministrstvu RS za zunanje zadeve,
Uradu za Slovence v zamejstvu in po
svetu, vsak dan med 10. in 15. uro, tel.
01/478-22-91 oziroma 01/430-28-10, faks
01/478-22-96 ter po elektronski pošti z naslovom: urad.slovenci@gov.si.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Urad za Slovence v zamejstvu
in po svetu

Št. 91/04
Ob-6649/04
Na podlagi 5. člena Ustave Republike
Slovenije, drugega odstavka 2. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št.
113-4929/2003), Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 6/03 in 97/03), Uredbo o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev
za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03) in Pravilnikom
o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št.
109/02), Ministrstvo RS za zunanje zadeve
– Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu
in Ministrstvo RS za kulturo objavljata
ciljni razpis
za izbor osrednje revije za Slovence po
svetu
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev (v nadaljevanju: naročniki
oziroma financerji): Ministrstvo RS za zunanje zadeve, Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, Prešernova 25, p.p. 481,
1000 Ljubljana, Slovenija, Ministrstvo RS
za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
financiranje osrednje mesečne revije za
Slovence po svetu v obdobju 2004-2005, z
začetkom izhajanja v maju 2004.
3. Razpisno področje in cilj razpisa
Financiranje se nanaša na izdajanje
osrednje revije za Slovence po svetu.
Cilj razpisa je zagotoviti pogoje za redno
mesečno izhajanje osrednje revije za Slovence po svetu do konca leta 2004 in v letu
2005 s predvideno možnostjo podaljšanja
financiranja.
Namen take revije je ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete med
slovenskimi rojaki, ki živijo v tujini, njihovo
medsebojno povezovanje, ohranjanje vezi s
Slovenijo ter obveščanje slovenske javnosti
o delovanju Slovencev zunaj RS.
4. Razpisni pogoji
4.1. Splošni pogoji za sodelovanje na
razpisu
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji
projekta, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– pravne osebe s sedežem v RS, ki so
registrirane za opravljanje založniške dejavnosti,
– izkušnje na področju sodelovanja s
Slovenci zunaj RS,
– izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
do Republike Slovenije v preteklosti,
– izpolnjevanje posebnih pogojev razpisa.
4.2. Posebni razpisni pogoji
Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis
predložiti:
– predlog imena revije in osnutek njene
celostne podobe,
– predlog uredniškega koncepta,
– predlog kadrovske zasedbe oziroma
razdelitve del,
– predlog poslovnega načrta projekta.

5. Razpisni kriteriji:
1. ujemanje predloga uredniškega koncepta z namenom razpisa,
2. kakovost in pričakovana odmevnost
revije,
3. spodbujanje sodelovanja Slovencev
zunaj RS z revijo.
Prednostno bodo obravnavani projekti
predlagateljev, ki:
– so se s tovrstno izdajateljsko dejavnostjo že ukvarjali;
– so v preteklosti izkazali smisel za
gospodarno opravljanje izdajateljske dejavnosti;
– bodo priložili tak predlog uredniškega
koncepta in finančne konstrukcije, ki se bo
najbolj približal dejanskim potrebam Slovencev po svetu in finančnim zmožnostim
financerjev.
6. Izpolnjevanje razpisnih pogojev in
uporaba razpisnih kriterijev
6.1. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
posebna strokovna komisija, ki jo imenujeta
predstojnika financerjev, bo izvedla odpiranje vlog in jih ocenila. Vloge, ki ne izpolnjujejo splošnih ali posebnih razpisnih pogojev,
prepozne vloge, prepozno dopolnjene vloge
ter nepopolne vloge, bodo zavržene.
6.2. Uporaba kriterijev
Izbran bo tisti projekt predlagatelja, ki bo
v postopku izbire najbolje ocenjen oziroma
ovrednoten in bo dosegel najvišje število
točk.
Povzetek načina ocenjevanja: razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami in na
ocenjevalnem listu dostopni v razpisni dokumentaciji. Izbran bo tisti projekt, ki bo dosegel največje število točk.
7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za razpis: okvirna vrednost vseh
razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, znaša 26,000.000 SIT za leto 2004 in
40,000.000 SIT za leto 2005.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za
leto 2004 morajo biti porabljena v proračunskem letu 2004, proračunska sredstva,
dodeljena za leto 2005 pa v proračunskem
letu 2005 oziroma v plačilnih rokih, ki jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za
leti 2004 in 2005.
9. Razpisni rok: razpis se prične 12. 3.
2004 in konča 24. 3. 2004.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– obrazec za prijavo,
– vzorec ocenjevalnega lista.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo v vložišču Ministrstva RS za zunanje zadeve,
Prešernova 25, Ljubljana, tel. 01/478-22-91
oziroma 01/430-28-10 (vsak dan med 9. in
15. uro). Razpisna dokumentacija je na razpolago tudi na spletni strani Ministrstva za
zunanje zadeve – rubrika Slovenci v zamejstvu in po svetu.
11. Opremljenost vloge in način predložitve
Rok za prispetje vlog je 24. 3. 2004. Vloge
morajo biti poslane na naslov: Ministrstvo za
zunanje zadeve, Urad RS Slovence v zamejstvu in po svetu, Prešernova 25, p.p. 481,
1000 Ljubljana, Slovenija. Vloge se lahko oddajo na zgornji naslov tudi osebno, in sicer
najkasneje do 24. 3. 2004 do 15. ure.
Kot prepozne se bodo štele vloge, ki
bodo prispele po roku, določenem v prejšnjem odstavku razpisa.

Stran

Št. 147/04
Ob-6755/04
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št 6/03 in 97/03), Uredbo o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev
za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03) in Pravilnikom
o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št.
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109/02), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov na
področjih umetnosti in knjige, ki jih
bo v letu 2004 sofinancirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega za
kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis 10,
oznaka JPR10 2004)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana
1. Predmet razpisa in razpisna področja:
predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih
projektov nevladnih in zasebnih kulturnih
organizacij, katerih programi niso bili izbrani na javnem pozivu JP1 2004-2006;
javnih zavodov, ki v letu 2003 niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela
in finančnega načrta za leto 2004 (-2005)
s strani ministrstva ter posameznikov, ki
delujejo na področjih umetnosti in knjige.
Razpis se nanaša na naslednja področja
ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih
dobrin: uprizoritvene umetnosti, glasbene
umetnosti, vizualne umetnosti, intermedijske umetnosti in knjiga.
2. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva,
ustanove in druge nevladne organizacije ter
zasebni zavodi in gospodarske organizacije, ki delujejo na razpisnih področjih. Javni
zavodi so pravne osebe, registrirane za
opravljanje javne službe s področja kulture
ali humanističnih znanosti. Posamezniki so
samozaposleni na področju kulture, vpisani
v razvid ministrstva, ki delujejo na razpisnih področjih (v nadaljevanju: upravičene
osebe).
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta v vlogi organizatorja, producenta ali založnika, ki poslovno in vsebinsko
predstavlja in zastopa kulturno organizacijo
oziroma posameznik v vlogi avtorja.
Posamezno področje razpisa se deli
na ločena podpodročja, ki so vsebinsko
opredeljena (denimo: glasbena umetnost
– organizacija festivalov; organizacija koncertnih ciklov itd.; uprizoritvene umetnosti
– produkcija in postprodukcija v Sloveniji;
mednarodna gostovanja itd.).
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izveden v letu 2004. Vsebino
in celotni obseg projekta je moč razbrati iz
izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog.
Neposredna podpora ustvarjalcem (posameznikom) je namenjena zagotavljanju
spodbudnih pogojev za delo samozaposlenih in mobilnosti samozaposlenih umetnikov
na razpisnih področjih. Projektni razpis 10
omogoča dodelitev delovnih štipendij ali sofinanciranje rezidenčnih udeležb posameznikov v tujini.
Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati 70% predvidenih stroškov. Izjeme so projekti z naslednjih podpodročij: festivali, cikli, mednarodno
sodelovanje in mednarodna gostovanja,
kjer zaprošeni znesek financiranja ne sme
presegati 50% predvidenih stroškov; naročila izvirnih glasbenih del in koreografij, kjer
je zaprošeni znesek financiranja določen
s Pravilnikom o sofinanciranju avtorskih
honorarjev (do 100%, gl. razpisno doku-
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mentacijo!) ter delovne štipendije, kjer je
višina sredstev 2,000.000 SIT bruto za posamično štipendijo in rezidenčne udeležbe,
kjer je možna višina dodeljenih sredstev do
500.000 SIT bruto na posamično udeležbo.
V primeru, da je predlagatelj projekta posameznik, lahko zaprosi le za sofinanciranje
svoje avtorske storitve (avtorski honorar). Izjemi sta podpodročji: delovne štipendije in
rezidenčne udeležbe.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega projekta, prikazanih v
finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
3. Osnovna razpisna področja:
3.1 Uprizoritvene umetnosti: projektni
razpis obsega naslednja podpodročja: produkcija in postprodukcija v Sloveniji; mednarodna gostovanja in rezidenčne udeležbe.
3.2. Glasbene umetnosti: projektni razpis obsega naslednja podpodročja: glasbena produkcija in postprodukcija v Sloveniji;
organizacija festivalov in koncertnih ciklov;
glasbeno založništvo (izdaja na nosilcih zvoka, notne izdaje); naročila izvirnih glasbenih
del in koreografij; mednarodno sodelovanje,
podporni projekti na področju glasbenih
umetnosti, delovne štipendije in rezidenčne
udeležbe.
3.3. Vizualne umetnosti: projektni razpis
obsega naslednja podpodročja: organizacija
razstavnih projektov v Sloveniji; mednarodno sodelovanje, delovne štipendije in rezidenčne udeležbe.
3.4 Intermedijske umetnosti: projektni
razpis obsega naslednja podpodročja: produkcija in postprodukcija v Sloveniji; mednarodno sodelovanje in rezidenčne udeležbe.
3.5 Knjiga: projektni razpis obsega naslednja podpodročja: izdaja knjig; prevodi v
tuje jezike, izdaja revij, podporni projekti in
delovne štipendije.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da kot javni zavodi v letu 2003 niso bili
neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2004
(-2005) s strani ministrstva ali da kot izvajalci javnih kulturnih programov niso bili izbrani
na javnem pozivu JP1 2004-2006;
– so pravne osebe ali samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje
kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: kopija izpiska iz sodnega registra,
izpiska oziroma potrdila upravne enote ali
izpiska AJPES-a, iz katerih je razvidno, da je
predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti. Izpisek mora odražati aktualno stanje
in ne sme biti starejši od šestih mesecev!).
Organizacije, katerih razvid vodi ministrstvo
(društva v javnem interesu in ustanove na
področju kulture), niso dolžne predložiti
dokazila;
– ali so posamezniki, vpisani v razvid
samozaposlenih na področju kulture, ki
delujejo na razpisanih področjih (obvezno
dokazilo: navedba zaporedne številke in
datuma vpisa v razvid ministrstva!) in imajo
stalno prebivališče v RS. Izjema so posamezniki na področju knjige, kjer lahko kandidirajo tudi prevajalci s stalnim prebivališčem
v tujini, ki prevajajo dela slovenskih avtorjev
s področja kulture v tuje jezike (obvezno dokazilo: seznam prevedenih slovenskih del v
tuje jezike);

– prijavljajo projekte, ki bodo v celoti
realizirani v letu 2004 (obvezno dokazilo:
originalna izjava predlagatelja!);
– zagotavljajo dostopnost projektov javnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja!);
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2003, izpolnjevali vse svoje obveznosti do ministrstva
(obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– predlagajo projekte, katerih zaprošeni
znesek financiranja ne sme presegati najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki
so opredeljena pod 2. točko projektnega
razpisa 10 (obvezno dokazilo: originalna
izjava predlagatelja!);
– ne prijavljajo projektov, ki so v letu
2004 že bili izbrani na katerem od javnih
pozivov ali razpisov ministrstva (obvezno
dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– ne prijavljajo projektov, izbranih na
razpisih Filmskega sklada RS ali Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti (obvezno
dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– in posebne pogoje, kot jih določa razpisna dokumentacija za posamezna razpisna področja in za delovne štipendije in
rezidenčne udeležbe (obvezna dokazila o
izpolnjevanju posebnih pogojev so navedena v razpisni dokumentaciji!).
4.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za
odpiranje vlog, ki jo izmed pristojnih uslužbencev imenuje ministrica za področja, ki
so predmet razpisa. Komisija za odpiranje
vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev ter nepopolnih in prepoznih vlog.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po
že izdani dokončni Odločbi o izboru projekta spremeni odločitev in z izvajalcem ne
sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju
pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa, dela programa ali projektov) v letu
2003 razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva
povračilo sredstev.
5. Razpisni kriteriji:
5.1 Splošni razpisni kriteriji:
Kakovost, uspešnost in izvedljivost predlaganega projekta:
– aktualna in kakovostna ponudba avtorjev, avtorskih skupin ter ostalih izvajalcev
in podizvajalcev;
– reference predlagatelja in posameznikov, ki so udeleženi v vodenju in izvedbi;
– stopnja celovitosti in zaokroženosti;
tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve koncepta ter predvidena pravočasna,
uspešna in kakovostna izvedba;
– izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese in predvidena prepoznavnost v
slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti;
– stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi;
– predvidena dostopnost (število obiskovalcev, bralcev, udeležencev) in predvideni
številčni doseg po načelu teritorialnosti (slovenski kulturni prostor, evropsko občinstvo,
svetovno občinstvo);
– verjetnost večletnega sodelovanja na
slovenski in/ali na mednarodni ravni;
– izkazovanje izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi;
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– stopnja vključevanja mlajše generacije
avtorjev in izvajalcev;
– stopnja vzpodbujanja dostopnosti mlajšim generacijam;
– stopnja izvedljivosti projekta;
– realno ovrednoten in uravnotežen
projekt;
– projekt, ki mu ni moč pripisati komercialnega namena oziroma namena ustvarjanja dobička (gl. finančna uravnoteženost!);
– obseg projekta.
5.2 Prednostni razpisni kriteriji po razpisnih področjih:
5.2.1 Uprizoritvene umetnosti
Prednostno bodo obravnavani projekti, ki:
5.2.1.1 Podpodročje produkcija in postprodukcija:
– se pripravljajo v koprodukciji z javnimi
zavodi,
– se pripravljajo v koprodukciji s tujimi
producenti,
– premorejo izdelan načrt postprodukcije
z izvedbo izven kraja nastanka.
5.2.1.2 Podpodročje produkcija in postprodukcija:
– so organizirani turnejsko,
– z več ponovitvami,
– v države Evropske unije in
– v katera organizator iz tujine (pobudnik) vloži več kot 50% vseh potrebnih
sredstev.
5.2.2 Glasbene umetnosti
Prednostno bodo obravnavani projekti, ki:
– izkazujejo visoko zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti,
– izpostavljajo skrb za negovanje slovenske glasbene dediščine ter za arhiviranje in
medijsko posredovanje glasbenih dogodkov
ali del (zagotavljanje dostopnosti),
– vključujejo mednarodne izmenjave, koprodukcije in gostovanja in pri katerih lahko
predlagatelj izkaže interes mednarodnega
partnerja s pisno izjavo o višini zagotovljenega sofinanciranja.
5.2.3 Vizualne umetnosti
Prednostno bodo obravnavani projekti, ki:
– so usmerjeni v organiziranje razstavne
dejavnosti konceptualno razdelanih vsebin
ali avtorskih projektov,
– ki izkazujejo visoko stopnjo ustvarjalnosti na področju sodobne umetnosti,
– ki vključujejo mednarodno sodelovanje.
5.2.4 Intermedijske umetnosti
Prednostno bodo obravnavani projekti, ki:
– načrtujejo predstavitve izven Ljubljane,
– izkazujejo visoko stopnjo sodelovanja
na mednarodni ravni,
– izkazujejo nove pristope pri integriranju
intermedijskih umetnosti v javnosti.
5.2.5 Knjiga
Prednostno bodo obravnavani projekti, ki:
– so usmerjeni v objavljanje kritiško-analitičnih prispevkov s področja literature in
umetnosti,
– zagotavljajo večjo dostopnost projektov s področja založništva v kar največ
slovenskih regijah,
– ki so usmerjeni v razvijanje bralne kulture, ki se nanašajo na različne starostne
skupine in ki potekajo na nacionalni ravni,
– ki pomembno prispevajo k uveljavljanju slovenske ustvarjalnosti v mednarodnem prostoru.

Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce 1-2,
– ustrezno dokazilo, navedeno v drugi
oziroma tretji alinei točke 4.1,
– zahtevane obvezne priloge za posamezna razpisna področja oziroma podpodročja.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http:
//www.gov.si/mk, kjer najdejo tudi vse ostale
podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena
članov strokovnih komisij…).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo
v času razpisnega roka zainteresiranim
predlagateljem razpisno dokumentacijo
tudi poslati.
11. Oddaja in dostava predlogov:
11.1 Vloga mora biti izpolnjena na
ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje oziroma podpodročje in mora
vsebovati vse obvezne priloge in podatke,
določene v razpisni dokumentaciji.
Če predlagatelj prijavlja več projektov
na posamezno področje ali podpodročje,
mora vsak projekt poslati v ločeni kuverti in
za vsak projekt predložiti popolno razpisno
dokumentacijo.
Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana do 13. 4. 2004 oziroma najkasneje ta
dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka
v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji
strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni razpis 10 z oznako JPR10 2004 in z obvezno
navedbo osnovnega razpisnega področja in
podpodročja (npr. knjiga – izdaja revij). Pri
delovnih štipendijah oziroma rezidenčnih
udeležbah je obvezna navedba razpisnega
področja (npr. delovna štipendija – glasbene
umetnosti). Na hrbtni strani ovitka mora biti
navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
11.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 13. 4. 2004 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh bistvenih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
12. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil:
– uprizoritvene umetnosti: Uros.Korencan@gov.si,
– glasbene umetnosti: Sonja.Kralj-Bervar@gov.si,
– vizualne umetnosti: Nada.Zoran@gov.si,
– intermedijske
umetnosti:
Vilma.Stritof-Cretnik@gov.si,
– založništvo: Barbara.Kozelj@gov.si.

5.3 Za delovne štipendije in rezidenčne
udeležbe se v postopku presoje smiselno
uporabljajo splošni kriteriji. Višina financiranja rezidenčne udeležbe je odvisna tudi
od dveh kriterijev: destinacije in trajanja
rezidence v tujini.
6. Uporaba kriterijev:
6.1 Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v
postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Povzetek načina ocenjevanja: splošni in
prednostni razpisni kriteriji za posamezna
razpisna področja so ovrednoteni s točkami
in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni
dokumentaciji za posamezno razpisno področje. Na JPR10 2004 bodo izbrani projekti, ki jih bo ministrstvo na predlog imenovanih strokovnih komisij uvrstilo na seznam
odobrenih projektov za leto 2004. Najvišje
število prejetih točk za posamezen projekt je
100 točk. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk
za posamezen projekt (od 81 do 100 točk),
pri čemer je možno število točk za splošne
razpisne kriterije, navedene pod točko 5.1
70 točk, za prednostne razpisne kriterije, navedene pod točko 5.2, pa 30 točk. Ocenjevanje projektov bo potekalo opisno po naslednji opisni vrednostni lestvici: vrhunsko
(od 96 do 100 točk), kakovostno (od 81 do
95 točk), nezadovoljivo (do 80 točk).
6.2 Za posamezno delovno štipendijo in
rezidenčno udeležbo je najvišje število prejetih točk 100 točk. Izbrani bodo tisti kandidati, ki bodo v postopku izbire ocenjeni
oziroma ovrednoteni višje. Ocenjevanje bo
potekalo opisno, kot sledi iz točke 6.1.
7. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa 10 (JPR10 2004), znaša:
357,693.000 SIT. Okvirne razpisne vrednosti po razpisnih področjih so naslednje:
7.1 Uprizoritvene umetnosti: 42,891.000
SIT, od tega za 3 rezidenčne udeležbe do
1,500.000 SIT bruto.
7.2. Glasbene umetnosti: 101,289.000
SIT, od tega za 2 delovni štipendiji 4,000.000
SIT bruto in za 3 rezidenčne udeležbe do
1,500.000 SIT bruto.
7.3. Vizualne umetnosti: 53,594.000 SIT,
od tega za 6 delovnih štipendij 12,000.000
SIT bruto in za 2 rezidenčni udeležbi do
1,000.000 bruto.
7.4 Intermedijske umetnosti: 10,650.000
SIT, od tega za 3 rezidenčne udeležbe do
1,500.000 SIT bruto.
7.5 Knjiga: 149,269.000 SIT, od tega za
10 delovnih štipendij 20,000.000 SIT bruto.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2004
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2004
in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03).
9. Razpisni rok: razpis se prične 12. 3.
2004 in zaključi 13. 4. 2004.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– opredelitev razpisnega področja in
podpodročij z navodili, navedbo posebnih
pogojev, posebnih kriterijev in obveznih
prilog;
– prijavni obrazci 1 (obrazci po podpodročjih);
– prijavni obrazec 2 (izjava o realizaciji in
izpolnjevanju pogojev);
– vzorec ocenjevalnega lista.
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Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede
razpisa obrnejo na pristojne uslužbence ministrstva v času od 15. 3. 2004 do 9. 4. 2004
oziroma se udeležijo javnih inštrukcij, ki se
bodo odvijale na Maistrovi 10, sejna soba v
pritličju, po naslednjem urniku:
– uprizoritvene umetnosti: 23. 3. 2004
ob 10. uri,
– glasbene umetnosti: 23. 3. 2004 ob
11. uri,
– vizualne umetnosti: 23. 3. 2004 ob
13. uri,
– intermedijske umetnosti: 23. 3. 2004
ob 14. uri,
– založništvo: 24. 3. 2004 ob 10. uri.
13. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je
navedeno pod 10. točko.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v enem mesecu
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
15. 4. 2004.
Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku,
kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 404-03-6/2006
Ob-6810/04
Na podlagi določb 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
in 67/03 – popr.), 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) ter
Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju kulture, vzgoje, znanosti
in tehnike med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Francoske republike (Ur. l. RS, št.
14/93, MP, št. 4/93), ter Sporazuma o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za
šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Nacionalnim centrom za znanstvene
raziskave Francije, ki je bil podpisan 29. septembra 2003, Ministrstvo Republike Slovenije
za šolstvo, znanost in šport, Trg Osvobodilne
fronte 13, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje skupnih
slovensko-francoskih znanstveno
tehnoloških projektov v okviru
francoskega Mednarodnega programa
za znanstveno sodelovanje (PICS) v letu
2005
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje
znanstvenih srečanj, potovanj in bivanj,
seminarjev in delovnih srečanj ter izjemoma manjše raziskovalne opreme, namenjenih izvedbi načrtovanih skupnih 3-letnih projektov raziskovalcev iz Republike
Slovenije in Francoske republike, v okviru
francoskega Mednarodnega programa za
znanstveno sodelovanje (PICS), v obdobju
od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005, z možnostjo
podaljšanja.
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3. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Republike Slovenije bo sofinanciralo:
– znanstvena srečanja, seminarje in delovna srečanja;
– mednarodne prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih v Francoski
republiki;
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije
in dnevnice za francoske raziskovalce ob
obiskih v Republiki Sloveniji (kratki obiski
– do 14 dni);
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
400 USD mesečnega nadomestila (za namene dnevnic) v SIT protivrednosti za francoske raziskovalce ob obiskih v Republiki
Sloveniji (dolgi obiski – do 3 mesecev);
– manjšo raziskovalno opremo.
4. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– projekte, znanstvena srečanja, seminarje ter delovna srečanja in obiske je potrebno prijaviti na posebnih obrazcih;
– projekti so 3-letni, z možnostjo podaljšanja;
– vloge se lahko nanašajo na raziskave v jedrski fiziki in fiziki delcev, fizikalnih
znanostih in matematiki, komunikacijskih
in informacijskih znanostih ter tehnologiji,
tehniških znanostih, kemijskih znanostih,
vesoljskih znanostih, znanostih o življenju,
humanističnih in družbenih znanostih;
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki so vpisani v
evidenco ministrstva za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji
oziroma register zasebnih raziskovalcev, ter
izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom o
raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi
ministrstva ter izvajajo s strani ministrstva
financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: JRO)
ali s strani ministrstva financirane oziroma
sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v
5. oziroma 6. okvirnem programu Evropske
unije (v nadaljnjem besedilu: EU) na področju raziskav in tehnološkega razvoja) oziroma s strani Ministrstva za gospodarstvo
Republike Slovenije sofinancirane razvojno
tehnološke projekte, ki zagotavljajo osnovni
vir raziskav;
– vodja projekta mora izpolnjevati pogoje
iz Zakona raziskovalni in razvojni dejavnosti
za vodjo raziskovalnega projekta (Ur. l. RS,
št. 96/02).
5. Vloga za sofinanciranje mora vsebovati naslednje elemente:
– izpolnjene in podpisane obrazce s podatki o vlagatelju, vodji projekta, francoskem
partnerju, drugih sodelujočih raziskovalcih
ter vsebino projekta;
– kratka življenjepisa vodje projekta in
francoskega partnerja, z najpomembnejšimi publikacijami v zadnjih 5 letih, ki se nanašajo na vsebino projekta;
– navedbo osnovnih virov financiranja
raziskav na slovenski strani;
– pregled predlaganih obiskov;
– opis dosedanjega sodelovanja ter navedbo skupnih publikacij.
6. Merila za izbiro prijav oziroma vlog za
sofinanciranje
Predlog izbora vlog za sofinanciranje pripravi s strani ministra imenovana strokovna
komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje
kvalitete raziskovalnih projektov oziroma

programov po metodologiji ministrstva. Navedeno ovrednotenje vključuje: pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije, znanstveno
odličnost oziroma 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, izvedljivost projekta.
Skladno s sporazumom o znanstvenem
sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo,
znanost in šport Republike Slovenije in Nacionalnim centrom za znanstvene raziskave
Francije bo izbor vlog za sofinanciranje, na
katerega je Ministrstvo vezano, sporazumno
opravljen. Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport Republike Slovenije bo izdalo sklep o
izboru vlog za sofinanciranje, s pripadajočimi sredstvi.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 15,500.000 SIT.
Sofinanciranje v prihodnjih letih je vezano na sprejem proračuna za navedena proračunska leta ter na zagotovitev namenskih
sredstev za sofinanciranje po predmetnem
javnem razpisu, in to v vsakem posameznem proračunu v tem obdobju, pri čemer
morajo vlagatelji vsakokrat oddati vlogo za
podaljšanje na javni razpis.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2005.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. 1. 2005 do 31. 12. 2005.
10. Pisne vloge z dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, vloga za sofinanciranje
skupnih slovensko-francoskih znanstveno
tehnoloških projektov v okviru francoskega Mednarodnega programa PICS v letu
2005« morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih
ovojnicah na naslov: Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport Republike Slovenije, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana.
Vloge morajo na zgornji naslov, ne glede
na način prenosa, prispeti do vključno srede, 31. marca 2004, do 16. ure.
11. Vloge bo po preteku tega roka odprla
strokovna komisija.
12. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala
in bodo vrnjene vlagateljem.
13. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, v petek, 2. aprila 2004,
ob 10. uri.
14. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni predvidoma decembra
2004.
Podrobnejše informacije: Alenka Kocjan,
tel. 01/478-46-00, elektronska pošta: alenka.kocjani@gov.si.
Razpis in prijavni obrazci bodo po objavi
javnega razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije objavljeni tudi na spletnih straneh
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, interesenti pa jih lahko
dvignejo tudi v Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF
13, Ljubljana.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 404-03-5/2004
Ob-6811/04
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, na podlagi Zakona o raziskovalni in
razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02) in
Pravilnika o financiranju in sofinanciranju
mednarodnega znanstvenega sodelovanja
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Št.

RS (Ur. l. RS, št. 62/96, 11/98, 48/99, 46/01
in 97/03) objavlja

zgoraj navedenem mesecu v letu 2004 ob 9.
uri v prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana. Nepravočasne in nepravilno opremljene oziroma
oddane vloge komisija ne bo obravnavala
in bodo vrnjene pošiljatelju.
12. O sprejetem sklepu o sofinanciranju
bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v 45 dneh od dneva odpiranja prispelih
vlog.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti v Ministrstvu za šolstvo,
znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana, pri
Albinu Babiču (tel. 01/478-46-88, e-pošta:
albin.babic@gov.si) ali pri Maji Ambrožič
(tel. 478-46-67, e-pošta: maja.ambrozic@gov.si).
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

javni razpis
za sofinanciranje udeležb na
mednarodnih konferencah v tujini z
vabljenimi predavanji in delovanja
slovenskih znanstvenih združenj v
svetu za leto 2004
1. Uporabnik proračunskih sredstev je
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000
Ljubljana.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje:
a) udeležb na mednarodnih konferencah
v tujini z vabljenimi predavanji,
b) delovanja slovenskih znanstvenih
združenj v svetu.
3. Orientacijska vrednost javnega razpisa je ad a) 38,500.000 SIT in ad b)
17,500.000 SIT.
4. Predmet razpisa pod a) in b) točke 2.
mora biti uresničen v letu 2004.
Sofinanciranje bo potekalo do končne
porabe razpoložljivih namenskih sredstev
za leto 2004.
5. V skladu s Pravilnikom o financiranju
in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije ministrstvo lahko sofinancira:
ad a)
– mednarodne prevozne stroške (po
APEX oziroma drugi najbolj ekonomični tarifi
letalske vozovnice) za udeležbo slovenskih
znanstvenikov na mednarodnih konferencah
v tujini pod pogojem, da so na njih udeleženi
z vabljenimi predavanji.
Zaradi omejenih proračunskih sredstev
bo ministrstvo financiralo:
– potne stroške praviloma največ za
dve vabljeni predavanji na mednarodnih
konferencah posameznemu slovenskemu
predavatelju v letu 2004,
– potne stroške praviloma največ dvema
vabljenima predavateljema z iste institucije
za udeležbo na isti mednarodni konferenci.
ad b) 1.
– članarine slovenskih znanstvenih združenj v mednarodnih nevladnih znanstvenih
združenjih za leto 2004 v višini od 40.000
SIT do 190.000 SIT. Ministrstvo ne sofinancira članarin sekcijam znanstvenih združenj
in posameznikom;
ad b) 2.
– delovanje slovenskih predstavnikov,
izvoljenih za predsednike, podpredsednike,
generalne sekretarje ali člane vodstvenih
organov mednarodnih znanstvenih združenj
v višini mednarodnih prevoznih stroškov ter
dnevnic, kot jih določa veljavna Uredba o
povračilu stroškov za službena potovanja
v tujino, za udeležbe na zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih
združenj;
ad b) 3.
– nadomestila za strokovna opravila v
zvezi z opravljanjem funkcije predsednikov in generalnih sekretarjev mednarodnih
znanstvenih združenj največ do 200.000 SIT
letno s tem, da posamezno slovensko znanstveno združenje ne more prejeti več kot enkratno nadomestilo za svoje funkcionarje v
mednarodnih znanstvenih združenjih letno.
6. Na javni razpis se lahko prijavijo:
– organizacije in zasebni raziskovalci, ki
so vpisani v evidenco ministrstva za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane

z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti ter izvajajo s strani ministrstva financirane programe dela javnih raziskovalnih
organizacij ali s strani ministrstva financirane ali sofinancirane projekte temeljnega
in aplikativnega raziskovanja ali odobrene
mednarodne projekte na področju raziskav
in tehnološkega razvoja oziroma s strani Ministrstva za gospodarstvo Republike Slovenije sofinancirane razvojno tehnološke projekte, ki zagotavljajo osnovni vir raziskav;
– slovenska znanstvena združenja, ki so
vpisana v evidenco znanstvenih nevladnih
združenj pri ministrstvu;
– organizacije, ki izvajajo dejavnosti iz
mednarodnih dvostranskih ali večstranskih
sporazumov;
– aktivni raziskovalci, izvoljeni za predsednike, podpredsednike, generalne sekretarje ali člane vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj.
7. Vloga na razpis mora vsebovati izpolnjen in podpisan prijavni obrazec, kateremu
je potrebno obvezno priložiti naslednje priloge:
ad a)
– program mednarodnega srečanja,
– vabilo organizatorja na vabljeno predavanje,
– povzetek predavanja,
– predračun stroškov (potrdilo o ceni
APEX ali druge najbolj ekonomične tarife
letalske vozovnice);
ad b) 1.
– kopijo računa mednarodnega znanstvenega združenja za članarino za leto
2004;
ad b) 2.
– vabilo na zasedanje,
– dokazilo o funkciji v mednarodnem
znanstvenem združenju (za vsakega funkcionarja je potrebno pripraviti poseben prijavni obrazec),
– predračun stroškov (vključno s potrdilom o ceni APEX ali druge najbolj ekonomične tarife letalske vozovnice);
ad b) 3.
– dokazilo o funkciji v mednarodnem
znanstvenem združenju,
– predračun stroškov.
8. Prijavni obrazec lahko zainteresirani
dobijo na domači strani MŠZŠ ali dvignejo
vsak dan od dneva objave razpisa do 3. 9.
2004 v Ministrstvu za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, Ljubljana, v tajništvu
Sektorja za mednarodno znanstveno sodelovanje.
9. Merila za izbiro vlog za sofinanciranje:
v postopku za izbiranje vlog za sofinanciranje mednarodnega sodelovanja se obravnavajo pravočasne in pravilno opremljene
vloge, ki izpolnjujejo vse z javnim razpisom
zahtevane pogoje.
10. Vloge za sofinanciranje z vso potrebno dokumentacijo z oznako »Ne odpiraj
– Vloga za javni razpis za sofinanciranje
udeležb na mednarodnih konferencah v tujini z vabljenimi predavanji in za delovanje
slovenskih znanstvenih združenj v svetu«
ter navedbo vlagatelja na naslovni strani,
morajo vlagatelji dostaviti v glavno pisarno
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, Ljubljana.
11. Pravilno označene vloge za sofinanciranje, ki bodo prispele, ne glede na vrsto
prenosa pošiljke, do vključno 2. aprila 2004,
7. maja 2004, 18. junija 2004 in 3. septembra 2004 do 12. ure, bo odprla strokovna
komisija prvi nasledni delovni dan v vsakem
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Ob-6650/04
1. Naročnik: Zavod za šport Slovenije,
Celovška 25, 1001 Ljubljana, p.p. 496.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje interesnih programov športa
otrok in mladine, ki potekajo po pouku,
ob koncu tedna (med šolskim letom) in
med počitnicami v obdobju od 1. 5. 2004
do 30. 4. 2005 in niso del rednega ali razširjenega programa šole, ki ga izvaja prosilec. Ciljna populacija so otroci in mladina,
ki se zaradi različnih dejavnikov ne ukvarjajo
s športom. Javni razpis ni namenjen programom športa otrok in mladine usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport.
Izhodišča:
– otroci in mladina si želijo ukvarjati s
športom ob prostem času, kar so ugotovili
različni strokovnjaki; to je zahteval tudi otroški parlament;
– organizirati športne programe v zaprtih
in zunanjih športnih objektih ter površinah,
ki so v upravljanju šol, lokalnih skupnosti in
drugih ter so ob koncu tedna in med počitnicami zaradi različnih razlogov zaprti.
Cilji:
– povečati število aktivnih udeležencev v
interesnih programih športa otrok in mladine
v prostem času (predvsem ob koncu tedna
in med počitnicami);
– povečati število odprtih javnih športnih
površin v pouka prostem času;
– povečati sodelovanje institucij, ki delujejo na področju programov otrok in mladine (šole, društva, zveze, različne lokalne
skupnosti...) in zagotoviti ustrezna finančna
sredstva;
– posodabljanje zunanjih in notranjih
športnih objektov in površin.
Sredstva po tem razpisu v skupni vrednosti 14,000.000 SIT so namenjena za sofinanciranje športnih koordinatorjev oziroma
strokovnih delavcev v športnih programih, ki
so predmet razpisa.
3. Terminološka pojasnila k razpisu
Strokovni delavci po tem razpisu so
posamezniki, ki izvajajo koordinirane in vodene športne programe. Strokovni delavci
v športu (Zakon o športu RS) morajo imeti
ustrezno strokovno usposobljenost oziroma
izobrazbo za delo v športu. Osnovna naloga strokovnih delavcev je vodenje oziroma
koordiniranje športnih programov.
Koordinirani športni programi po tem razpisu so različni športni programi za otroke
in mladino (npr. košarka, mali nogomet, odbojka, ipd.), ki se izvajajo v določeni lokalni
skupnosti glede na možnosti (športni objekti,
strokovni kader ipd.) in interes posameznikov. Koordinirani športni programi potekajo
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brez strokovnega vodstva – samoiniciativno,
vendar pod nadzorom športnega koordinatorja. Izvajalci so lahko šole, šolska športna
društva ter lokalna športna društva, lokalne
športne zveze ali zavodi, zasebni delavci v
športu in drugi izvajalci (ki jih predvideva
Zakon o športu RS), ki sodelujejo s šolo.
Koordinirane športne programe koordinirajo športni koordinatorji.
Vodeni športni programi po tem razpisu
so različni športni programi za otroke in mladino (npr. košarka, mali nogomet, odbojka,
ples, aerobika, ipd.), ki se izvajajo v določeni
lokalni skupnosti glede na možnosti (športni
objekti, strokovni kader ipd.) in interes posameznikov. Vodeni športni programi potekajo
vodeno – pod strokovnim vodstvom. Izvajalci so lahko šole, šolska športna društva
ter lokalna športna društva, lokalne športne
zveze ali zavodi, zasebni delavci v športu
in drugi izvajalci (ki jih predvideva Zakon
o športu RS), ki sodelujejo s šolo. Vodene
športne programe vodijo strokovni delavci
v športu.
4. Sredstva za sofinanciranje programov
Skupna sredstva za sofinanciranje programov športa otrok in mladine po tem razpisu skupaj znašajo 14,000.000 SIT oziroma
po posameznih področjih:
– vikendi igrišča: 2,000.000 SIT,
– vikendi telovadnice: 2,000.000 SIT,
– poletne počitnice: 6,000.000 SIT,
– jesenske, novoletne in zimske počitnice: 4,000.000 SIT.
5. Pogoji in merila
5.1.Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki:
Na ta razpis se lahko prijavijo izvajalci
letnega programa športa (8. člen Zakona o
športu). Izvajalci morajo izpolnjevati predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa, ki jih predpisuje zakonodaja
(Zakon o športu RS).
Prednost pri izbiri bodo imele šole, šolska športna društva ter lokalna športna društva, lokalne športne zveze oziroma zavodi,
zasebni športni delavci, zasebniki, ki delujejo na področju športa, ki sodelujejo s šolo.
Prednost pri izbiri bodo imeli tudi izvajalci, ki izvajajo programe športa otrok in mladine, po Nacionalnem programu o športu
RS (Športni program Zlati sonček, Krpan,
Naučimo se plavati ipd.).
Ponudniki lahko na razpis prijavijo samo
programe, ki bodo izpeljani obdobju od 1. 5.
2004 do 30. 4. 2005.
Posamezna ponudba na razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnih obrazcih
»Hura prosti čas«, ki so skupni za oba programa.
Ponudnik s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglaša s preverjanjem
namenske porabe sredstev, odobrenih na
podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb naročnika.
Ponudnik mora za izvajanje programov
zagotoviti najmanj 50% delež sofinanciranja
programa iz drugih virov (sponzorji, donatorji, proračunska sredstva za tovrstne programe, sredstva lokalne skupnosti itd.).
Ponudnik mora predložiti potrdilo lokalne
skupnosti oziroma upravljalca športnega objekta za njegovo brezplačno uporabo (razsvetljava, igrišča, oprema itd.) ali pa navesti,
da bo te stroške pokril sam.
Če ponudnik prijavi na razpis več programov, mora vsak program prijaviti na ločenih
razpisnih obrazcih »Hura prosti čas«.
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5.2. Merila za dodelitev sredstev:
Merila za dodelitev sredstev izhajajo iz
ciljev projekta »Hura prosti čas«:
1. število predvidenih udeležencev (1–10
točk),
2. število ustrezno izobraženih oziroma
usposobljenih strokovnih delavcev (1–10
točk),
3. število različnih športnih vsebin vključenih v program (1–10 točk),
4. število vadbenih površin (1–10 točk),
5. strošek programa na udeleženca
(1–10 točk),
6. cena, ki jo plača udeleženec (1–10
točk),
7. izvajanje interesnih programov športa otrok in mladine (Športni program Zlati
sonček, Krpan, Naučimo se plavati) (1–10
točk).
Prednost pri izboru bodo imeli ponudniki,
ki bodo upoštevali vse zahteve.
6. Rok za oddajo ponudbe
Rok za oddajo ponudb je torek, 13. april
2004 do 12. ure na sedežu Zavoda za šport
Slovenije oziroma poštni žig tega dne.
Vloge morajo biti poslane po pošti v zaprtih ovojnicah s priporočeno pošiljko ter
oznako »Razpis Hura prosti čas – ne odpiraj« na naslov Zavod za šport Slovenije,
Celovška 25, 1001 Ljubljana, p.p. 496.
Razpisno dokumentacijo in obrazce za
prijavo na razpis lahko zainteresirani ponudniki dobijo:
– na spletnih straneh: www.sportmladih.net ali www.spic.si,
– na Zavodu za šport Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljubljana vsak delovni dan
od 9. do 12. ure.
7. Vsebina vloge
Ponudbena dokumentacija mora obsegati:
– izpolnjene, žigosane in podpisane razpisne obrazce »Hura prosti čas« z vsemi
zahtevanimi prilogami;
– potrdilo lokalne skupnosti oziroma
upravljalca športnega objekta za njegovo
brezplačno uporabo ali pa izjavo, da bo
stroške najema kril sam;
– zaželeno je ustrezno potrdilo lokalne
skupnosti o sofinanciranju programa.
Nepopolne in nečitljive vloge razpisna
komisija ne bo obravnavala. Predlagamo,
da obrazce izpolnjujete s pomočjo računalnika.
8. Dodatne informacije: vse informacije v
zvezi z razpisom so objavljene na spletnem
naslovu http://www.sportmladih.net. Dodatne informacije po elektronski pošti: huraprosticas@sportmladih.net oziroma na tel.
01/230-60-82, vsak dan od 9. do 12. ure.
9. Postopek izbora ponudnikov
Datum odpiranja vlog bo v roku 14 dni
po končanem razpisnem roku. Odpiranje
ne bo javno. Razpisna komisija bo odprla
pravočasno poslane prijave in ugotovila,
ali prijave izpolnjujejo razpisanim pogojem.
Nepopolnih, nepravilno izpolnjenih in prepozno poslanih vlog razpisna komisija ne bo
obravnavala.
Razpisna komisija lahko od kandidatov
zahteva dodatne informacije. Če kandidat
zahtevanih dodatnih informacij ne dostavi
v zahtevanih rokih, se komisija odloča na
osnovi znanih podatkov.
Ponudnike bomo o izidu razpisa obvestili
v 8 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Zavod za šport Slovenije

Ob-6647/04
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje obnove stavbnih
lupin v okviru akcije “Ljubljana – moje
mesto” v letu 2004
1. Predmet razpisa: izbira stavb za sofinanciranje celovite obnove uličnih pročelij
in streh (v nadaljevanju: stavbnih lupin) na
območju Mestne občine Ljubljana, ki jih bo
Mestna občina Ljubljana sofinancirala predvidoma v letu 2004 oziroma v naslednjih letih.
2. Sredstva in višina sofinanciranja:
a) Po programu “Ljubljana – moje mesto” so v posameznem letu razpoložljiva
sredstva za sofinanciranje obnove stavbnih
lupin v višini 40,000.000 SIT. Realizacija obnove stavbnih lupin, ki bodo izbrane s tem
razpisom, je predvidena zaradi postopkov
priprave in gradbene sezone jeseni l. 2004
oziroma spomladi l. 2005 ali kasneje.
b) Obnova stavbnih lupin se sofinancira:
– v višini 25% vrednosti pogodbenih del
za stavbe, ki bodo vključene v akcijo po
merilih iz 5. točke kot kulturna dediščina
(arhitekturna ali druga);
– v višini 33% za stavbe na območjih, ki
so bila razglašena za kulturni spomenik (naselbinski – npr.: staro mestno jedro ali drugi,
razen arheološki, ter stavbe, ki jih je Zavod
za varstvo kulturne dediščine, Območna
enota Ljubljana, uradno predlagal za razglasitev za kulturni spomenik – arhitekturni
ali drugi, razen arheološki);
– v višini 50% za stavbe s statusom
kulturnega spomenika (arhitekturnega ali
drugega).
c) Pri zahtevnih investicijah bo delež
sofinanciranja ne glede na opisan način
določen za vsak primer posebej glede na v
proračunu razpoložljiva sredstva.
d) Lastnike stavb seznanjamo, da lahko
pri Stanovanjskem skladu ljubljanskih občin,
Zarnikova 3, Ljubljana, zaprosijo za posojilo
po ugodni obrestni meri za pokritje lastnih
deležev pri obnovi stavbnih lupin.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
a) na razpis se lahko prijavijo le fizične
osebe, in sicer le za celovito hkratno obnovo
stavbnih uličnih pročelij in streh;
b) stavba ali območje, v katerem stoji
stavba, mora biti pomembno z vidika kulturne dediščine (kulturnovarstveni status
stavbe oziroma območja poda Zavod za
varstvo kulturne dediščine, OE Ljubljana,
z navedbo dokumenta, s katerim je stavba
oziroma območje razglašeno ali evidentirano kot kulturni spomenik oziroma kulturna
dediščina);
c) lastniki morajo imeti zagotovljena
sredstva za pokritje svojih deležev obnovitvenih del stavbne lupine, kar bodo morali
izkazati pred sklenitvijo gradbene pogodbe
z odprtjem akreditivov v korist izvajalca del
v višini svojih deležev;
d) lastniki morajo imeti poravnane finančne obveznosti do Mestne občine Ljubljana.
4. Vsebina prijave:
a) navedba lokacije s priloženo fotografijo stavbe;
b) popis potrebnih del s strokovno oceno
vrednosti ali s predračunom predvidenih del
obnove stavbne lupine;
c) dokazilo o lastništvu oziroma solastništvu stavbe in načrt parcele (mapna
kopija);
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d) pisni dogovor, podpisan od vseh lastikov, o lastniških deležih na objektu, na
podlagi katerih se bodo določili pogodbeni
deleži v gradbeni pogodbi ter obračunala
vsa obnovitvena dela;
e) izjava o zagotovitvi preostalih 75%
oziroma 67% oziroma 50% sredstev (v
stavbi z več lastniki morajo izjavo podpisati
vsi lastniki);
f) izjava vseh lastnikov, da soglašajo, da
bo izvajalec del izbran skladno z določili Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00,
102/00 in 2/04);
g) izjava vseh lastnikov, da soglašajo, da
se bo stavba obnavljala po kulturno varstvenih pogojih in skladno s soglasjem Zavoda
za varstvo kulturne dediščine, Območne
enote Ljubljana;
h) dokazilo o vplačilu 25.000 SIT na
transakcijski račun Mestne občine Ljubljana, Mestne uprave, Mestni trg 1, št.:
01261-0100000114, sklic: 201007, “LMM –
razpis za obnovo stavbnih lupin”. Navedeni
znesek se plača kot zavarovanje za resnost prijave in bo v primeru, da stavba na
tem javnem razpisu ne bo izbrana, vrnjen
plačniku v roku 30 dni po poteku razpisa.
Prosilci morajo v vlogi navesti ime imetnika
in številko transakcijskega računa, kamor
naj se sredstva vrnejo. Če je stavba na tem
razpisu izbrana, se znesek vrne po zaključku obnovitvenih del. Če lastniki od izvedbe
odstopijo, pa se sredstva ne vrnejo.
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v višini 50 točk, kar znaša
850 SIT (tarifna številka 1 taksne tarife Zakona o upravnih taksah, Ur. l. RS, št. 8/00
in 76/02). Upravno takso plačajo v upravnih
kolkih, ki jih pripnejo na prijavo.
5. Merila za izbor
Prijave bo pregledala in ocenila strokovna komisija, ki bo stavbe vrednotila (točkovala) na naslednji način:
a) pomen stavbe z vidika spomeniško
arhitekturne vrednosti:
– stavba, ki ima status kulturnega
spomenika (arhitekturnega ali drugega)
– 4 točke,
– stavba, ki je predlagana za kulturni
spomenik (arhitekturni ali drugi) – 3 točke,
– stavba, ki je kulturna dediščina (arhitekturna ali druga) – 2 točki,
b) pomen stavbe glede na njeno lego
oziroma območje:
– območje kulturnega spomenika (naselbinskega ali drugega, razen arheološkega)
– 3 točke,
– območje, ki je kulturni spomenik (naselbinski ali drugi, razen arheološki) – 2
točki,
– območje, ki je kulturna dediščina (naselbinska ali druga, razen arheološka) – 1
točka,
c) lega stavbe v predelu, ki je že delno
urejen (zaključevanje že delno urejenih
mestnih ambientov):
– lega blizu že obnovljenih stavb, ki so
oddaljene manj kot 30 m, ali ob na novo urejenih ureditvah javnih površin – 2 točki,
– lega blizu že obnovljenih stavb, ki so
oddaljene manj kot 60 m – 1 točka,
d) pomen stavbe z vidika dejavnosti (širši
pomen za mesto):
– če so v stavbi dejavnosti s področja
kulture, izobraževanja, raziskav, šolstva,
vzgoje, zdravstva ter humanitarnih, nevladnih organizacij ipd. – 0–3 točke,
e) dotrajanost stavbe:
– močno odpadanje ometov in zamakanje strehe – 3 točke,

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničitev prijavljenega projekta;
– imajo izdelano realno financiranje projekta.
Na razpis se ne morejo prijaviti društva,
ki so sodelovali in pridobili sredstva iz drugih
razpisov občine.
5. Zainteresirana društva lahko oddajo
predlog za izvedbo samo enega projekta.
6. Predlogi projektov društev bodo ocenjeni v skladu z naslednjimi merili:
– seznam članov društva s stalnim bivališčem na območju Občine Šalovci,
– že izvedeni projekti v zadnjih treh
letih,
– sodelovanje uporabnikov pri izvedbi
projekta,
– sodelovanje prostovoljcev pri izvedbi
projekta,
– zaprta in realna finančna konstrukcija
projekta,
– čas delovanja društva,
– status društva v javnem interesu.
Projekti bodo ocenjeni po zgoraj navedenih kriterijih in na način, ki je natančneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
7. Razpisna dokumentacija je zainteresiranim društvom na voljo na Občini Šalovci,
Šalovci 162, 9204 Šalovci, in sicer vsak delovni dan med 7. in 15. uro.
8. Rok za oddajo predlogov projektov je
30. junij 2004 do 15. ure. Predlogi morajo v
celoti izpolnjevati zahteve po tem razpisu in
v razpisni dokumentaciji.
9. Predlagatelji oziroma društva lahko
oddajo predloge po pošti ali osebno. Predlog mora biti oddan v zaprti ovojnici, na
kateri je naveden naslov: Občina Šalovci,
Šalovci 162, 9204 Šalovci, s pripisom: »Ne
odpiraj – projekti društev v letu 2004«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov predlagatelja.
10. Predlogi, ki ne bodo prispeli pravočasno, ne bodo opremljeni in pripravljeni
skladno z zahtevami tega razpisa in razpisne dokumentacije, bodo izločeni iz nadaljnje
obravnave takoj, ko bo to evidentirano.
11. Društva bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni po izteku roka za oddajo predlogov.
Občina Šalovci

– delno odpadanje ometa na posameznih mestih – 2 točki,
– poškodbe na ometih ali njihova močna
onesnaženost – 1 točka,
f) glede na investicijsko zahtevnost obnovitvenih del (z razpoložljivimi sredstvi
želimo obnoviti čim več stavb):
– do 10,000.000 SIT – 2 točki,
– od 10,000.000 do 25,000.000 SIT
– 1 točka,
– nad 25,000.000 SIT – 0 točk.
Večje število točk pomeni višjo uvrstitev
na prednostni vrstni red.
6. Kraj in rok za oddajo prijav
Pisne prijave je potrebno predložiti na
naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za urbanizem, Poljanska
28, Ljubljana, do vključno 14. 4. 2004 do
12. ure.
Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici s
pripisom “Ne odpiraj – prijava – javni razpis LMM ”.
Upoštevane bodo le popolne prijave z
vsemi zahtevanimi podatki, izjavami in originalom dokazila o plačilu zavarovanja za
resnost prijave.
Javno odpiranje ponudb bo dne 14. 4.
2004 ob 13. uri v prostorih Mestne občine
Ljubljana, Oddelka za urbanizem, Ljubljana,
Poljanska 28/1. nadstropje.
7. Dodatna pojasnila
Dodatna pojasnila lahko dobite na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za urbanizem, Poljanska
28, Ljubljana, tel. 306-15-52 oziroma po
elektronski pošti na naslov: urbanizem@ljubljana.si ter pri podjetju Imovina d.o.o.,
Gosposvetska 10, Ljubljana, tel. 230-11-41,
vsak ponedeljek in sredo od 10. do 12. ure.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji
obveščeni v 30 dneh po končanem razpisu.
Mestna občina Ljubljana
Ob-6516/04
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94, 45/94,
57/94, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97,
70/97, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99,
70/00, 100/00 in 51/02), 31. člena Statuta
Občine Šalovci (Ur. l. RS, št. 13/99) in sklepa župana št. 034-01/04-4, Občina Šalovci,
Šalovci 162, 9204 Šalovci, objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
projektov društev, ki jih bo Občina
Šalovci sofinancirala iz občinskega
proračuna v letu 2004
Namen razpisa je izbira projektov društev s področja socialne, humanitarne, invalidske, izobraževalne in ostalih dejavnosti,
ki bodo v letu 2004 sofinancirani iz sredstev
proračuna Občine Šalovci.
1. Občina Šalovci bo iz sredstev proračuna za leto 2004 sofinancirala projekte, ki jih
izvajajo razna društva.
2. Višina sredstev, ki je v proračunu
Občine Šalovci v letu 2004 namenjena za
sofinanciranje projektov društev, je 700.000
SIT.
3. Projekti, sofinancirani na podlagi tega
razpisa, morajo biti izvedbeno in finančno
realizirani do 31. decembra 2004.
4. Na razpis se lahko prijavijo društva, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Šalovci ali člane iz Občine Šalovci;
– prijavijo projekt, ki je predmet razpisa;
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Št. 67/2004-27
Ob-6533/04
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98) Občina Gornji Petrovci
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje športnih programov
in objektov v Občini Gornji Petrovci za
leto 2004
I. Na razpis za sofinanciranje športnih
programov se lahko prijavijo: športna in
ostala društva, šole, VVZ.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za javni razpis:
1. da imajo sedež v Občini Gornji Petrovci,
2. da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti,
3. da imajo zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske
možnosti za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
4. da imajo zagotovljeno redno vadbo
najmanj šestintrideset tednov v letu,
5. da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa zakon o društvih,
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6. redno letno dostavljajo občini podatke
o članstvu, poročila o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih,
7. da izpolnjujejo pogoje in merila iz pravilnika, ki so podlaga za vrednotenje športnih programov.
III. V letu 2004 bomo sofinancirali izvajalcem športnih programov naslednje
vsebine:
1. šport otrok in mladine,
2. vrhunski in tekmovalni šport,
3. športno rekreacijo,
4. šport invalidov,
5. strokovno izpopolnjevanje,
6. športne objekte,
7. športne prireditve,
8. delovanje športne zveze,
9. priznanja športnikom in športnim delavcem.
IV. V letu 2004 bomo sofinancirali za
športne objekte:
1. najemnino,
2. obnovo in nakup opreme,
3. investicijsko vzdrževanje opreme in
naprav.
V. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi pravilnika o načinu vrednotenja
športnih programov in objektov v Občini
Gornji Petrovci.
VI. Rok za predložitev prijav in način
predložitve: rok za prijavo programov je do
13. 4. 2004 do 15. ure. Prijave pošljite priporočeno v zaprti kuverti, na naslov: Občina
Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203
Petrovci, s pripisom »javni razpis – šport
2004« Kontaktna oseba s strani naročnika
je Prosič Bojan, tel. 02/55-69-004.
Odpiranje prijav bo 15. 4. 2004 ob 9. uri,
na naslovu Občina Gornji Petrovci, Gornji
Petrovci 31/d, 9203 Petrovci.
VII. Prijava mora biti dana na obrazcih
naročnika. Priložen mora biti natančen opis
programa s predvidenim številom udeležencem, krajem izvajanja programa in urnikom.
Priložiti je potrebno tudi fotokopijo odločbe
o registraciji.
VIII. Sklep o dodelitvi finančnih sredstev
bodo prijavljeni izvajalci prejeli v 30 dneh po
sprejemu proračuna za leto 2004.
IX. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju športnih programov
in objektov.
Občina Gornji Petrovci
Št. 67/2004-27
Ob-6534/04
Občina Gornji Petrovci objavlja na podlagi kriterijev za sofinanciranje programov
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
javni razpis
za sofinanciranje programov
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
za leto 2004
I. Na razpis za sofinanciranje programov
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti se lahko prijavijo: kulturna in ostala društva, zasebne in
druge organizacije, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti v kulturi, šole, VVZ.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za javni razpis:
1. da imajo sedež v Občini Gornji Petrovci,
2. da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti najmanj eno leto,
3. da so v pretekli sezoni priredili vsaj
1 samostojni nastop,
4. da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa zakon o društvih,
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5. redno letno dostavljajo občini podatke
o članstvu, poročila o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih,
6. da poslujejo v skladu z zakonskimi
predpisi in statutom,
7. da izpolnjujejo pogoje in merila iz
pravilnika, ki so podlaga za vrednotenje
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
III. V letu 2004 bomo sofinancirali izvajalcem ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
naslednje vsebine:
1. dejavnosti kulturnih društev oziroma
njihovih sekcij in drugih društev, ki imajo
v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno
dejavnost,
2. kulturno dejavnost vzgojno-varstvenih, osnovnošolskih zavodov, ki presegajo
šolske vzgojno-izobraževalne programe,
3. sodelovanje na območnih in državnih
prireditvah,
4. izobraževanje strokovnih kadrov za
vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
5. kulturne prireditve in akcije,
6. druge kulturne programe, ki jih ponudijo druge pravne ali fizične osebe, če je to
v interesu občine.
IV. Izbrani programi bodo sofinancirani iz
proračunskih sredstev za kulturo za l. 2004
na podlagi Pravilnika o načinu vrednotenja
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini
Gornji Petrovci, ki ga je sprejel Občinski svet
občine Gornji Petrovci, dne 11. 10. 2001.
Iz proračunskih sredstev Občine Gornji Petrovci je za l. 2004 za sofinanciranje
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti predvideno
500.000 SIT.
V. Rok za predložitev prijav in način predložitve: rok za prijavo programov je do 13. 4.
2004 do 15. ure. Prijave pošljite priporočeno v zaprti kuverti, na naslov: Občina Gornji
Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci, s pripisom »javni razpis – kultura 2004«.
Enotne obrazce za prijavo in ostalo razpisno
dokumentacijo dobite na Občini Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31 d, kontaktna oseba
je Sonja Kerčmar, tel. 02/556-90-07.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja s pogoji, ter kriteriji in merili razpisa.
Odpiranje prijav bo 14. 4. 2004 ob 15.
uri, na naslovu: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci.
VI. Prijava mora biti dana na obrazcih
naročnika. Priložen mora biti natančen opis
programa s predvidenim številom udeležencem, krajem izvajanja programa in urnikom.
Priložiti je potrebno tudi fotokopijo odločbe
o registraciji.
VII. Občina Gornji Petrovci bo nakazovala finančna sredstva v skladu s predloženimi
dokazili o realizaciji izvedbe posamezne aktivnosti, za katero se vlaga zahtevek.
VIII. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili
pogodbe o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Občina Gornji Petrovci
Št. 21/04
Ob-6696/04
Občina Dornava objavlja na podlagi 10.
člena Zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98) in meril za vrednotenje programov
športa v Občini Dornava iz javnih financ
javni razpis
za vrednotenje športnih programov v
Občini Dornava za leto 2004
Na razpisu lahko sodelujejo športna društva, njihova združenja in drugi subjekti, ki
so registrirani za opravljanje dejavnosti na

področju športa kar dokazujejo z izpisom iz
registra dejavnosti.
I. Program vadbe in tekmovanj
Programi morajo vsebovati:
1. naziv izvajalca z navedeno odgovorno
osebo,
2. vsebino za populacijo, kateri je vadba
namenjena (skupno, ekipno ali posameznika),
3. kadrovsko zasedbo z navedbo strokovne klasifikacije,
4. urnik in kraj vadbe,
5. poimenski seznam vadečih.
II. Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
Vsebina vloge:
1. naziv predlagatelja,
2. predvideno število kandidatov za šolanje za pridobitev strokovnih nazivov (vaditelj, instruktor, trener),
3. predvideno število strokovnih delavcev za strokovna izpopolnjevanja (potrjevanje licenc).
III. Športne prireditve
Vloga mora vsebovati:
1. naziv izvajalca,
2. naziv prireditelja,
3. namen prireditve,
4. kraj, čas in okvirno število udeležencev prireditve.
Rok za prijavo športnih programov je
do 2. 7. 2004 na naslov, Občina Dornava,
Odbor za negospodarstvo in javne službe
družbenih dejavnosti Dornava 125, 2252
Dornava.
Višino odobrenih sredstev bo na osnovi
sprejetega proračuna Občine Dornava za
leto 2004 določil občinski svet.
Z izbranimi izvajalci športnih programov
bomo sklenili pogodbe.
Občina Dornava
Št. 13/04
Ob-6465/04
Ekonomska šola Murska Sobota, Višja
strokovna šola, Slovenska ulica 11, 9000
Murska Sobota, objavlja
razpis
za pridobitev naziva predavatelj višje
strokovne šole program komercialist
za naslednja predmetna področja:
1. Strokovna terminologija v tujem jeziku
I (AN/NE),
2. Strokovna terminologija v tujem jeziku
II (AN/NE/MADŽ),
3. Psihologija prodaje,
4. Poslovno komuniciranje,
5. Poslovodenje,
6. Poslovna matematika s statistiko,
7. Informatika v komercialnem poslovanju,
8. Trgovinsko poslovanje,
9. Gospodarsko pravo,
10. Trženje,
11. Blago in storitve,
12. Organizacija in logistika poslovanja,
13. Finance,
14. Stroškovno računovodstvo,
15. Podjetništvo,
16. Kultura podjetja,
17. Praktično izobraževanje.
Skladno z 92. in 96. členom Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96, 22/00
in 64/01) bo naziv predavatelj višje šole podeljen kandidatu, ki izpolnjuje predpisane
pogoje glede:
– izobrazbe (Ur. l. RS, št. 1/00 – Odredba o smeri strokovne izobrazbe predavate-
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ljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe
komercialist);
– delovne dobe – najmanj tri leta delovnih izkušenj;
– vidnih dosežkov na strokovnem področju (Ur. l. RS, št. 72/01 – Kriteriji za določitev
vidnih dosežkov na strokovnem področju za
pridobitev naziva predavatelj višje šole).
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 8 dneh na naslov:
Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola, Slovenska ulica 11, 9000 Murska Sobota s pripisom »razpis za pridobitev
naziva predavatelj višje strokovne šole«.
Ekonomska šola Murska Sobota

– opravljen strokovni izpit iz uredbe o
poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o strokovnem izpitu
iz upravnega postopka;
– fotokopijo potrdila o strokovnem izpitu
iz uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili, navedeni v 7. in 8. točki prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti
izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev ter da ni v
kazenskem postopku zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil, priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma
praktičnim preverjanjem kandidatovega
znanja, kolikor bo to potrebno.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Delo se bo opravljalo na
sedežu Geodetske uprave Republike Slovenije v Ljubljani, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana (z oznako »javni natečaj«) v roku 8 dni
od dneva objave v Uradnem listu Republike
Slovenije oziroma od dneva objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dneva te objave
oziroma od dneva objave pri Zavodu za
zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri
bo izdana upravna odločba, ki bo vročena
izbranemu kandidatu, drugim kandidatom
pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Zdenka Potrč, zaposlena v Glavnem uradu Geodetske uprave
Republike Slovenije, tel. 01/478-49-16.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Javne dražbe
Št. 360-01/04-810
Ob-6567/04
Na podlagi 29. in 40. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) in sklepa
Občinskega sveta občine Ljutomer št.
465-02-7/04-301 z dne 26. 1. 2004 in z
dne 4. 3. 2004, objavlja Občina Ljutomer na
osnovi sklepa sprejetega na seji Komisije
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanja
s stvarnim premoženjem Občine Ljutomer
dne 11. 11. 2003 in 26. 2. 2004
javno dražbo
za prodajo stanovanja
1. Organizator javne dražbe: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.
2. Predmet javne dražbe: nezasedeno
stanovanje št. 4 v velikosti 94,72 m2 na Starem trgu 7 v Ljutomeru.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja.
4. Izklicna cena: 12,727.900 SIT (na dan
29. 2. 2004).
Najnižji znesek višanja: 100.000 SIT.
Kupnina se revalorizira z indeksem rasti
cen v stanovanjski gradnji na dan podpisa
kupoprodajne pogodbe.
Stroške v zvezi s prenosom lastništva
(notar, overitev pogodbe, davek) krije kupec, prodajalec krije stroške cenitve in objave javne dražbe.
Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s
pripravo ponudbe.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupec se zaveže kupnino plačati v roku
8 dni od izstavitve računa s strani Občine
Ljutomer. Plačilo celotne kupnine v prej
navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
V nasprotnem primeru se pogodba šteje
za razdrto, varščina se kupcu ne vrne.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo izvedena v sredo dne 31. 3. 2004 ob 12.
uri v sejni sobi Občine Ljutomer, Vrazova
ulica 1 (III. nadstropje).
7. Višina kavcije
Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe
dolžni plačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene na račun Občine Ljutomer št.
01263-0100013693.
Izbranemu dražitelju se kavcija vračuna
v kupnino, drugim se vplačana kavcija vrne
(brez obresti) v 15 dneh po prejetju izida
dražbe.
8. Informacije o javni dražbi: interesenti
lahko dobijo dodatne informacije na Občini

Ljutomer, Vrazova ulica 1, soba št. 115, pri
Lilijani Koser, tel. 02/584-90-50. Po dogovoru je možen pred izvedbo javne dražbe tudi
ogled stanovanja.
9. Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične
in pravne osebe, ki pred pričetkom javne
dražbe predložijo:
– svoje podatke (naziv, naslov, davčno in
matično številko oziroma EMŠO),
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije (fizične osebe),
– potrdilo o registraciji in pooblastilo osebi, ki draži, za zastopanje na dražbi (pravne
osebe),
– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih interesent ni imel blokiranega računa (pravne
osebe),
– dokazilo o plačanih davkih in prispevkih – potrdilo DURS,
– dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe predložiti tudi potrdilo o vplačani
kavciji.
10. Z najugodnejšim dražiteljem bo kupoprodajna pogodba sklenjena v 30 dneh
po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše
pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki
so na njegovi strani, ponudnik zadrži njegovo kavcijo.
11. Občina Ljutomer si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom
ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega
posla ustavi.
Občina Ljutomer

Razpisi delovnih
mest
Št. 100-13/2004-1
Ob-6441/04
Na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02), direktor
Geodetske uprave Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega
delovnega mesta
višji svetovalec v Službi za finančne in
splošne zadeve Glavnega urada Geodetske uprave Republike Slovenije.
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih višji svetovalec I, višji svetovalec II in
višji svetovalec III. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
družboslovne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;

Stran

Ob-6445/04
Svet Centra za socialno delo Pesnica, s
sklepom št. 42, 5. redne seje Sveta centra
za socialno delo Pesnica z dne 26. 2. 2004,
na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91) v skladu s 26. členom Statuta Centra za socialno delo Pesnica razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Pesnica.
Za direktorja/ico Centra za socialno delo
Pesnica je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki
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poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še pogoje po določilih 56. ali
57. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l.
RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/94 – odl. US
RS, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 6/02,
110/02, 5/03, 2/04 in 3/04/:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena zakona, pet let delovnih
izkušenj in opravljen strokovni izpit po tem
zakonu
ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena zakona in dvajset let delovnih izkušenj, od tega
najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva in
opravljen strokovni izpit po tem zakonu,
– kandidat/ka mora imeti opravljen izpit
iz ZUP-a.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 5 let.
Kandidati/ke naj pošljejo prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev v zaprti ovojnici
na naslov: Center za socialno delo Pesnica,
Pesnica pri Mariboru 41, 2211 Pesnica pri
Mariboru, z oznako »razpis delovnega mesta direktorja/ice«.
Rok za prijavo je 8 dni od dneva objave
razpisa.
O izbiri bodo kandidati/ke obveščeni v
roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Center za socialno delo Pesnica
Št. 07-2/5
Ob-6455/04
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na podlagi 12. člena Akta
o ustanovitvi Javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti razpisuje
prosta delovna mesta, in sicer:
1. Samostojni/a strokovni/a svetovalec/ka za multimedijsko dejavnost na
Območni izpostavi Ivančna Gorica:
– končana visoka izobrazba družboslovne, ekonomske ali sorodne smeri,
– najmanj eno leto delovnih izkušenj,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– poznavanje razpisanega delovnega
področja,
– znanje najmanj enega tujega jezika.
Delovno razmerje se sklepa za določen
čas zaradi nadomeščanja začasno odsotne
delavke (porodniški dopust) s polnim delovnim časom.
2. Samostojni/a strokovni/a sodelavec/ka za multimedijsko dejavnost-pripravnik na Območni izpostavi Kranj:
– končana visoka izobrazba družboslovne, ekonomske ali sorodne smeri,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– znanje najmanj enega tujega jezika.
Delovno razmerje se sklepa za določen
čas, s polnim delovnim časom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8 dni po tej objavi.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni
po končanem razpisnem roku.
Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti
Št. 63/2004-2
Ob-6458/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) objavlja Državno pravobranilstvo, Šubičeva 2,
Ljubljana, javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto
pravosodni svetnik – višji strokovni
sodelavec I na zunanjem oddelku Državnega pravobranilstva v Novem mestu.
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Uradnik bo naloge opravljal v nazivu pravosodni svetnik II. Naloge na tem delovnem
mestu se lahko opravljajo v nazivu pravosodni svetnik I in pravosodni svetnik II.
I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
1. zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil,
2. imenovanje v naziv:
– 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 naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– da aktivno zna slovenski jezik.
II. Delovno razmerje bomo sklenili za
nedoločen čas, s polnim delovnim časom
in štirimesečnim poskusnim delom. Delo se
bo opravljalo v prostorih zunanjega oddelka
Državnega pravobranilstva v Novem mestu,
Vrhovčeva 18, Novo mesto.
III. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga krajevno pristojno sodišče),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije.
IV. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili in
opisom delovnih izkušenj v 8 dneh od dneva
objave javnega natečaja na naslov: Državno
pravobranilstvo, Šubičeva 2, p.p. 649, 1000
Ljubljana, s pripisom »javni natečaj«.
Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri. Za dodatne informacije smo na voljo na tel. 01/244-10-02.
Državno pravobranilstvo Ljubljana
Št. 212-6/2004
Ob-6460/04
Republika Slovenija, Statistični urad
Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000
Ljubljana objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto
svetovalec-pripravnik v Sektorju za
splošno metodologijo in standarde.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba matematične
smeri,
– znanje uporabe osebnega računalnika.

Kandidati morajo k svoji vlogi z življenjepisom, priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevnega pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izboru sklenili pogodbo
o zaposlitvi za določen čas in sicer za čas
10 mesecev, s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova
33, Ljubljana. Delo bo opravljal v Sektorju za
splošno metodologijo in standarde.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih dneh po
objavi, na naslov: Statistični urad Republike
Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 212-6/2004.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
kolikor bo to potrebno.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– z znanjem s področja statističnega zakrivanja podatkov;
– z znanjem s področja analize časovnih vrst;
– z znanjem uporabe osebnega računalnika in programov, ki se uporabljajo na
področju dela (SAS, Agrus, Demetra; MS
Office);
– z znanjem angleškega jezika.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite pri
Metki Zaletel, na tel. 01/241-53-06.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 212-5/2004
Ob-6461/04
Republika Slovenija, Statistični urad
Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000
Ljubljana, objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto
svetovalec-pripravnik v Sektorju za
demografske in socialne statistike.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba matematične
smeri,
– znanje uporabe osebnega računalnika.
Kandidati morajo k svoji vlogi z življenjepisom, priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
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– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevnega pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izboru sklenili pogodbo
o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev, s
polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v
Sektorju za demografske in socialne statistike, v Oddelku za statistiko dela.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova
ulica 33, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih dneh po
objavi, na naslov: Statistični urad Republike
Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 212-5/2004.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
kolikor bo to potrebno.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
znanjem angleškega jezika ter programov:
Word, Excel in Access.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite pri Tatjani Novak, na tel. 01/234-07-98.
Statistični urad Republike Slovenije

Št. 4
Ob-6467/04
Na podlagi 15. in 20. člena statuta Tekstilnega inštituta Maribor in sklepa Sveta
zavoda z dne 25. 2. 2004, Svet zavoda objavlja razpis za delovno mesto
direktorja.
Kandidat mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev za sklenitev delovnega razmerja, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– da je najmanj magister tekstilne tehnologije, ekonomije ali prava,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih mestih, od
tega najmanj polovico na področju razvojno
raziskovalnega dela,
– da ima sposobnost vodenja, organiziranja in koordiniranja,
– da obvlada dva tuja jezika, od tega
enega aktivno,
– da predloži program razvojnega delovanja Tekstilnega inštituta za naslednji
mandat.
Mandat za razpisano delovno mesto
traja 4 leta.
Kandidati naj svoje prijave s priloženimi
dokazili o izpolnjevanju pogojev in program
razvoja in delovanja pošljejo v 15 dneh po
objavi na naslov: Tekstilni inštitut Maribor,
Kraljeviča Marka ulica 21, 2000 Maribor, s
pripisom »Za razpis na komisijo«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po objavi razpisa. Odločitev
o imenovanju direktorja TIM je pravno veljavna po sprejetem soglasju ustanovitelja.
Tekstilni inštitut Maribor

Št. 103-04/2004 3101
Ob-6463/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) objavlja Ministrstvo za pravosodje, Uprava za
izvrševanje kazenskih sankcij, javni natečaj
za delovno mesto Zavod za prestajanje
kazni zapora Maribor, Vošnjakova ulica 16,
2000 Maribor
svetovalec za kadrovske in pravne zadeve, ki se lahko opravlja v nazivih, svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Poleg splošnih pogojev določenih z
Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS,
št. 42/02) in Zakonom o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02), morajo
kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 8 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– nekaznovanost,
– državljanstvo Republike Slovenije.
Delo se bo opravljalo v Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor, Vošnjakova
ulica 16, 2000 Maribor. Delovno razmerje
bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
V skladu z Zakonom o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) lahko
za delovno mesto kandidirajo tudi osebe,
ki nimajo opravljenega državnega izpita
iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v
primeru izbora na delovno mesto navedeni
izpit opravile najkasneje v letu dni od imenovanja v naziv.

K prijavi z življenjepisom morajo
kandidati/ke priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo dokazila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo dokazila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice,
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče).
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili in
opisom delovnih izkušenj v osmih dneh po
objavi na naslov Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni
zapora Maribor, Vošnjakova ulica 16, 2000
Maribor, s pripisom »Javni natečaj«. Potrdilo
o nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat/ka
ni v kazenskem postopku se lahko dostavi
kasneje.
Za preverjanje izpolnjevanja pogojev bo
s kandidati/kami opravljen osebni razgovor.
Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili
v petnajstih dneh po opravljenem postopku.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na
tel. 02/29-09-610.
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
Št. 111-27/04-0515
Ob-6464/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 71.a člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
19/94, 8/96, 24/98, 48/01, 67/02 in 2/04):
a) 1 prosto mesto višjega sodnika na
Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki bo dodeljen na delo na Ustavno
sodišče Republike Slovenije za čas
treh let.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona o sodniški
službi oziroma pogoje za izvolitev za sodnika upravnega sodišča določene v 8. členu
zakona o upravnem sporu.
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. 111-21/04-0515
Ob-6466/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 30. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Ur. l. RS, št. 20/97):
a) 1 prosto mesto državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na
sedežu v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem pravobranilstvu in posebne pogoje
za imenovanje na mesto državnega pravobranilca, določene v 26. členu Zakona o
državnem pravobranilstvu ter aktivno znanje angleškega jezika in poznavanje prava
Evropske zveze in sodne prakse Sodišča za
človekove pravice.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Št. 14/2004
Ob-6468/04
Svet Vrtca Idrija, Prelovčeva 11, 5280
Idrija, razpisuje delovno mesto
ravnatelja-ice.
Kandidat-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje,
skladno s 53. ali 145. členom Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 12/96,
23/96 in 22/00).
Kandidati-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat-ka bo imenovan-a za
5 let.
Predviden začetek dela je 1. 6. 2004
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministra k
imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, o dosedanjih delovnih
izkušnjah in s kratkim življenjepisom pošljite
najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Vrtca Idrija, Prelovčeva 11, 5280
Idrija, s pripisom za razpis ravnatelja-ice.
Kandidati-ke bodo prejeli pisno obvestilo
o izboru v zakonitem roku.
Vrtec Idrija
Št. 551-2/2003-0
Ob-6469/04
Svet centra za socialno delo Šmarje pri
Jelšah razpisuje na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91) prosto
delovno mesto
direktorja/ice Centra za socialno delo
Šmarje pri Jelšah.
Kandidati morajo poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev izpolnjevati še
pogoje, ki jih določata 56. in 57. člen Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92
in 2/04):
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– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba socialne, psihološke, sociološke,
pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, pravne ali upravne smeri, pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit po
tem zakonu ali
– višja strokovna izobrazba socialne,
psihološke, sociološke, pedagoške smeri in
njenih specialnih disciplin, pravne ali upravne smeri, dvajset let delovnih izkušenj, od
tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega
varstva in opravljen strokovni izpit po tem
zakonu.
Direktor/ica bo imenovan/a za dobo 5
let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in kratkim življenjepisom naj kandidati pošljejo v osmih dneh po objavi razpisa
na naslov: Center za socialno delo Šmarje
pri Jelšah, Rogaška cesta 38, 3240 Šmarje
pri Jelšah, z oznako »razpis delovnega mesta direktorja«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v tridesetih dneh od objave razpisa.
Center za socialno delo
Šmarje pri Jelšah
Št. 19/2004
Ob-6550/04
Ministrstvo za pravosodje objavlja prosta
delovna mesta
svetovalec
v Direktoratu za pravosodno upravo, v
Sektorju za pravosodno upravo, Oddelku za
pravosodni nadzor.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec III, II, I. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– znanje tujega jezika,
– državni izpit iz javne uprave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
univerzitetno izobrazbo pravne smeri.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal na sedežu Ministrstva za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) lahko
za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki
nimajo opravljenega državnega izpita iz
javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni
izpit opravile najkasneje v enem letu od
imenovanja v naziv.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev ter dodatnih znanjih, priložiti še
naslednja dokazila:
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje);
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopija delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba.
Potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku, lahko kandidat predloži tudi naknadno.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost
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kandidatov na podlagi predstavitev v vlogi,
dokazil, razgovorov in s preizkusom usposobljenosti.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana (Kadrovska služba).
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 94/04
Ob-6557/04
Svet Srednje poklicne in strokovne
šole Bežigrad-Ljubljana razpisuje delovno
mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske in posebne pogoje, skladno s 53.
in 145. členom Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96, 23/96 in 22/00) ter 43. členom
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Ur. l. RS, št. 64/01).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Predviden začetek dela bo 25. 6. 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 zavoda
za mandatno obdobje pošljite najkasneje v
8 dneh po objavi razpisa na naslov: Srednja
poklicna in strokovna šola Bežigrad-Ljubljana, Ptujska ul. 6, Ljubljana, z oznako “Prijava za razpis za ravnatelja”.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Srednja poklicna in strokovna šola
Bežigrad-Ljubljana
Ob-6582/04
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Simona Kosa Podbrdo, Podbrdo 32, 5243 Podbrdo, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje,
skladno s 53. ali 145. členom Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 101/99, 64/01, 101/01, 108/02, 34/03
in 79/03) ali 43. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-A (Uradni list RS, št. 64/01).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo 1. julij 2004
oziroma skladno s sklepom o imenovanju oziroma sklano s soglasjem ministra,
pristojnega za vzgojo in izobraževanje k
imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjem delu s
kratkim življenjepisom ter programom ozi-

roma vizijo razvoja in dela šole za mandatno obdobje, pošljite v osmih dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne
šole Simona Kosa Podbrdo, Podbrdo 32,
5243 Podbrdo, z oznako »Prijava za razpis
za ravnatelja«.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda
Osnovne šole Simona Kosa Podbrdo
Št. 122-78/2004
Ob-6595/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Parmova 33,
1000 Ljubljana, javni natečaj za uradniško
delovno mesto:
višji/a rererent/ka v Inšpektoratu
RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano,
Območna enota Novo mesto.
1. Kraj opravljanja dela: Kočevarjeva 1,
Novo mesto.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
višji referent.
3. Delo se opravlja v nazivu: višji referent
I, višji referent II, pri čemer bo delavec imenovan v naziv višji referent II.
4. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom.
5. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji 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,
– najmanj višja strokovna izobrazba
kmetijske smeri,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– opravljen strokovni upravni izpit,
– znanje enega tujega jezika,
1. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– dokazilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da kandidat/ka ni bil/a
obsojen na nepogojno kazen v trajanju več
kot 6 mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen
kazenski postopek zaradi prej navedenega
kaznivega dejanja,
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostrificirana tuja
diploma), potrdilo o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice)
in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in
sposobnostih.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
strokovnega upravnega izpita, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku preverjala strokovno usposobljenost
kandidatov na podlagi dokumentacije in z
ustnim razgovorom s kandidati.
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1. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni
od dneva objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Kadrovska služba, Dunajska 56,
58, Ljubljana, s pripisom: »Javni natečaj-višji referent v IRSKGH«.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
2. Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
osmih dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/43-45-710.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

na naslov: Svet Poslovno-komercialne šole
Celje, Kosovelova 4, 3000 Celje, s pripisom
»Razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri v zakonitem roku.
Poslovno-komercialna šola Celje

Št. 116-12/04
Ob-6597/04
Svet Glasbene šole Hrastnik, Cesta
1. maja 61, 1430 Hrastnik, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora izpolnjevati splošne in posebne pogoje, ki jih določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno
besedilo).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje šole.
Ravnatelj bo imenovan za dobo pet let.
Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2004, oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev pošljite v 8 dneh po objavi na naslov: Svet Glasbene šole Hrastnik,
Cesta 1. maja 61, 1430 Hrastnik, s pripisom
“Prijava za razpis za ravnatelja”.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri
v zakonitem roku.
Svet Glasbene šole Hrastnik
Št. 111-02-12/2004-01-924
Ob-6640/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Ministrstvo
za finance, Davčna uprava RS, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
na Davčnem uradu Koper
davčni kontrolor v nazivu višji kontrolor III v referatu za fizične osebe.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– aktivno znanje italijanskega jezika,
– znanje uporabe računalnika.
Zaželeno je poznavanje davčne zakonodaje in delovne izkušnje s področja računovodstva in financ.
Kandidat, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
Strokovni izpit iz upravnega postopka
mora kandidat opraviti pred pridobitvijo pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem
postopku.
Poleg navedenih pogojev morajo
kandidati/-ke izpolnjevati splošne pogoje,
ki jih urejajo predpisi s področja delovnega
prava ter drugi odstavek 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih.
Z izbranim javnim uslužbencem bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in
poln delovni čas, s predvidenim 3-mesečnim
poskusnim delom.

Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti potrdilo o izobrazbi.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in
opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite v 8 dneh od objave na naslov, kjer se
bo navedeno delovno mesto tudi opravljalo:
DURS, Davčni urad Koper, Ferrarska 30,
6000 Koper.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti pri Lorijani Koljenšič, tel. 05/610-80-41.
Davčna uprava RS
Št. 70/06
Ob-6641/04
Agencija Republike Slovenije za okolje
objavlja javni natečaj za tri prosta delovna
mesta
višjega svetovalca v Uradu za okolje.
Naloge uradniškega delovnega mesta
višjega svetovalca se lahko opravljajo v treh
nazivih: višji svetovalec III, višji svetovalec
II, višji svetovalec I. Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ustrezne naravoslovne ali druge ustrezne
tehnične smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– znanje angleškega jezika.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Kandidat bo delo opravljal
na sedežu Agencije Republike Slovenije za
okolje, Vojkova 1b, Ljubljana.
Kandidati morajo k svoji vlogi priložiti
fotokopijo diplome, fotokopijo potrdila o
državljanstvu Republike Slovenije in fotokopijo delovne knjižice. Dokazilo o nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat ni v
kazenskem postopku, bo izbrani kandidat
dostavil kasneje.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija
bo v izbirnem postopku presojala kandidate
na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil in
razgovorov.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana
(Kadrovska služba).
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne
informacije pridobite na tel. 01/478-72-47
(S. Brumat).
Agencija RS za okolje
Ob-6651/04
Svet Poslovno-komercialne šole Celje
razpisuje delovno mesto
ravnatelja Višje strokovne šole.
Kandidati morajo izpolnjevati splošne zakonske pogoje, ki jih določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 115/03).
Mandat ravnatelja traja 5 let.
Predviden začetek dela bo 1. 9. 2004
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministra k
imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa
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Su 010 602/2003
Ob-6664/04
Višje sodišče v Mariboru, Sodna ul. 14,
2000 Maribor, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec) – eno delovno mesto.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec III.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovno mesto bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili v 8 dneh od dneva objave javnega natečaja na naslov: Višje sodišče v Mariboru,
Sodna ul. 14, 2000 Maribor.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi sodišča
ali po tel. 02/234-72-45.
Višje sodišče v Mariboru
Št. 85/04
Ob-6684/04
1. Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih objavlja Mestna občina Velenje
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto
višji referent.
Delo se lahko opravlja v nazivih višji referent/ka III, višji referent/ka II, višji
referent/ka I.
Delo se bo opravljalo na sedežu Mestne
občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj višja strokovna izobrazba tehnične smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj
na tehničnem področju,
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– znanje osnov op. sistema Windows,
programa MS Office 97/2000,
– državni izpit iz javne uprave,
– državljan Republike Slovenije.
2. Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih razmerjih objavlja Mestna občina Velenje objavo za dve prosti delovni mesti
referent.
Delo se lahko opravlja v nazivih
Referent/ka IV, Referent/ka III, Referent/ka
II, Referent/ka I.
Delo se bo opravljalo na sedežu Mestne
občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
Pogoji za opravljanje dela:
– srednja strokovna izobrazba ekonomske smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj
na ekonomskem področju,
– znanje osnov op. sistema Windows,
programa MS Office 97/2000,
– državljan Republike Slovenije.
Dokazila, ki jih morajo kandidati pod točko 1. in 2. priložiti ob prijavi:
– potrdilo o izobrazbi oziroma diplomo,
– potrdilo o delovnih izkušnjah oziroma
kopijo delovne knjige,
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj.
Kandidat pod točko 1, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave,
mora ta pogoj izpolniti v roku enega leta od
imenovanja v naziv.
Od izbranih kandidatov se bo naknadno
zahtevalo potrdilo o nekaznovanosti ter
potrdilo, da kandidati niso v kazenskem
postopku.
S kandidatom/ko bo sklenjeno delovno
razmerje za nedoločen čas s poskusnim
delom tri mesece.
Kraj za prijave: Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, Velenje.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Kandidati bodo pisno obveščeni v roku 8 dni
po opravljeni izbiri.
Oseba, ki daje informacije o javnem
natečaju: Mestna občina Velenje, Cvetka
Dražnik Ladinek, tel. 03/89-61-852.
Mestna občina Velenje
Št. 100-14/2004-1
Ob-6688/04
Na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02), direktor
Geodetske uprave Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega
delovnega mesta
svetovalec v Oddelku za nepremičnine v Območni geodetski upravi Kranj.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec I in svetovalec II. Javni
uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu
svetovalec II.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– najmanj visoka strokovna izobrazba
geodetske ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 3 leta in 8 mesecev delovnih
izkušenj;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o strokovnem izpitu
iz upravnega postopka;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili, navedeni v 6. in 7. točki prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti
izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev ter da ni v
kazenskem postopku zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil, priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma
praktičnim preverjanjem kandidatovega
znanja, kolikor bo to potrebno.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Delo se bo opravljalo na
sedežu Območne geodetske uprave Kranj
v Kranju, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana (z oznako »javni natečaj«) v
roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu
Republike Slovenije oziroma od dneva objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike
Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije
oziroma od dneva objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri bo
izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa
bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Zdenka Potrč, zaposlena v Glavnem uradu Geodetske uprave
Republike Slovenije, tel. 01/478-49-16.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-6695/04
Svet Zavoda Ljudske univerze Ptuj,
Mestni trg 2, 2250 Ptuj, razpisuje delovno
mesto
direktorja Ljudske univerze Ptuj.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo direktorja Zavoda izpolnjevati splošne
zakonske in posebne pogoje, skladno s 16.
členom Zakona o izobraževanju odraslih in
54. členom ZOFVI:

– visokošolsko izobrazbo,
– pedagoško-andragoško izobrazbo,
– strokovni izpit,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
vodilnih ali vodstvenih delih,
– od tega najmanj tri leta v izobraževanju
odraslih,
– da ima organizacijske in vodstvene
sposobnosti.
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za pet let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, opisom dosedanjih delovnih izkušenj, s kratkim življenjepisom, naj
kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi razpisa
na naslov: Svet Ljudske univerze Ptuj, Mestni trg 2, Ptuj, z oznako »Za razpis direktorja
– Ne odpiraj«.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.
Ljudska univerza Ptuj
Ob-6702/04
Svet Zavoda Hrstovec-Trate, Hrastovec
22, 2230 Lenart, na podlagi sklepa sveta zavoda razpisuje prosta dela in naloge
strokovne-ga vodje zavoda.
Za strokovno-ega vodjo je lahko imenovan kandidat-ka, ki poleg splošnih pogojev
določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje, ki predvidevajo:
– strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92,
56/92, 13/93, 42/94 - odl. US RS, 1/99,
41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 110/02, 5/03 in
2/04), in sicer:
– da ima višjo ali visoko izobrazbo socialne, psihološke smeri, pedagoške smeri in
njenih specialnih disciplin, upravne, pravne
in sociološke smeri ter defektološke smeri,
– pet let delovnih izkušenj pri delu z osebami s težavami v duševnem razvoju in osebami s težavami v duševnem zdravju,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o
socialnem varstvu,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o
zaposlitvi s svetom zavoda za opravljanje
dela s krajšim delovnim časom od polnega,
za mandatno dobo petih let.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom
v zaprti kuverti na naslov: Zavod Hrastovec-Trate, Hrstovec 22, 2230 Lenart, z
oznako “Svet zavoda - za razpis” s pripisom
“ne odpiraj”.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v
roku, določenem z zakonom.
Zavod Hrastovec-Trate
Št. 122-4/2004
Ob-6710/04
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02)
direktor Servisa skupnih služb Vlade Republike Slovenije objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta
sekretar, ki se opravlja v nazivu sekretar.
Naloge:
– neposredna pomoč direktorju pri vodenju strokovnih nalog,
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
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– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv z delovnega področja servisa,
– priprava najzahtevnejših analiz in razvojnih projektov, informacij in poročil s področja dela servisa,
– opravljanje drugih najzahtevnejših
nalog.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba (VII), smer:
tehnična, ekonomska ali pravna,
– najmanj 11 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit (državni izpit iz javne
uprave),
– strokovni izpit iz poslovanja z dokumentarnim gradivom,
– znanje tujega jezika,
– znanje računalniških programov s področja dela (okolje MS Word in MS Excel).
Zaželjeno je poznavanje načrtovanja in
rabe proračunskih sredstev.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto, priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo dokazil o izpolnjevanju funkcionalnih znanj;
– fotokopija potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Kandidat, ki nima ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na
delovnem mestu sekretar v nazivu sekretar v prostorih Servisa skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, v Ljubljani, Gregorčičeva 27a.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, p.p. 644, Gregorčičeva
27a, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni od
dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma od dne objave pri Zavodu za
zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v
roku 60 dni od dne objave v Uradnem listu
Republike Slovenije oziroma od dne objave
pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri kandidata bo izdana upravna
odločba, ki bo vročena izbranemu kandida-

Št. 112-2/2003/1-1112
Ob-6752/04
Ministrstvo za promet na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02 in 110/02 – ZDT-B) objavlja prosto
delovno mesto
višjega svetovalca v Kabinetu ministra.
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih višji svetovalec I, višji svetovalec II in
višji svetovalec III. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo RS;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– visoka izobrazba ekonomske, upravne,
pravne, tehnične ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– aktivno znanje enega svetovanega
jezika,
– znanje uporabe osebnega računalnika.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili navedeni v peti in šesti točki
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati z izobrazbo družboslovne smeri, z znanjem s področja delovanja
državne uprave in odnosov z javnostmi, z
dobrim znanjem uporabe osebnega računalnika, z znanjem angleškega ali francoskega

tu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep,
da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Terezija Pesrl,
zaposlena v Servisu skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a,
Ljubljana, tel. 01/478-18-80.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Ob-6747/04
Skupščina Javnega podjetja Komunala
d.o.o. Mozirje, Praprotnikova 36, 3330 Mozirje, objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja.
Pogoji za imenovanje oziroma zasedbo
delovnega mesta:
– najmanj visokošolska strokovna izobrazba,
– najmanj 5 let zaposlitve z enako ali podobno dejavnostjo, kot jo ima JP Komunala
Mozirje,
– poznavanje področja komunalne dejavnosti,
– sposobnost za organizacijo in vodenje
dela.
Mandat direktorja traja štiri leta. Pogodba
o zaposlitvi z izbranim kandidatom bo sklenjena po sprejemu sklepa o imenovanju direktorja s strani skupščine družbe.
Prijavi je potrebno priložiti dokazila, in sicer: fotokopijo diplome, življenjepis, osebno
predstavitev s predlogom programa razvoja
oziroma dela Javnega podjetja.
Kandidati naj prijave z dokazili pošljejo
s priporočeno pošto v roku 15 dni po objavi na naslov: Javno podjetje Komunala
d.o.o., Mozirje, Praprotnikova 36, 3330
Mozirje, s pripisom: »Ne odpiraj – razpis
za direktorja«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni po zaključku javnega razpisa.
Skupščina družbe
Št. 19/2004
Ob-6750/04
Svet zavoda Osnovne šole Muta, Šolska ulica 6, 2366 Muta, razpisuje delovno
mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno s 53. ali
145. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS,
št. 12/96, 23/96 in 22/00) ali 43. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 64/01).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predviden začetek del je 1. 5. 2004 oziroma skladno s sklepom o imenovanju in
soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, o dosedanjem delu, s
kratkim življenjepisom ter programom dela
šole za mandatno obdobje pošljite v 8 dneh
na naslov Svet zavoda Osnovne šole Muta,
Šolska ulica 6, 2366 Muta, s pripisom Za
razpis ravnatelja.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Muta
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jezika in kandidati, ki poznajo Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni
list RS, št. 24/03).
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Delo se opravlja na sedežu Ministrstva za promet, Langusova ulica
4, Ljubljana.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh od dneva objave na naslov: Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, Ljubljana, s pripisom za javni natečaj in s sklicem
na številko 112-8/2003/1-1111. Če je prijava
poslana priporočeno po pošti, se šteje, da
je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva objave
javnega natečaja v Uradnem listu RS. O
izbiri uradnika bo izdana upravna odločba,
ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Janja Kolenc, vodja
Službe za kadre, organizacijo in informatiko,
tel. 01/478-82-78.
Ministrstvo za promet
Št. 21/04
Ob-6753/04
Na podlagi 56. člena v zvezi s prvim
odstavkom 58., 59. in 61. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02)
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske
urbane regije objavlja javni natečaj za naslednje delovno mesto:
1. strokovno tehnično delovno mesto – strokovni sodelavec za splošne
zadeve.
2. Delovno razmerje za delovno mesto
bo sklenjeno za določen čas zaradi začasno
povečanega obsega del.
Delo se bo opravljalo na sedežu agencije
na naslovu: Regionalna razvojna agencija
Ljubljanske urbane regije, Ljubljana, Linhartova 13.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– višja strokovna izobrazba družboslovne smeri;
– 3 leta delovnih izkušenj;
– pasivno znanje angleškega jezika;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije bo pisne prijave kandidatov z opisom delovnih izkušenj ter z dokazili
o izobrazbi, delovnih izkušnjah in znanju tujih jezikov ter z opisom izkušenj, opredeljenih v 3. točki, sprejemala 8 dni od objave
razpisa na naslov: Regionalna razvojna
agencija Ljubljanske urbane regije. Kot dokazilo o izobrazbi šteje fotokopija diplome
oziroma zaključnega spričevala.
Kandidati morajo prijave poslati v zaprti pisemski ovojnici z obvezno oznako
»Prijava na razpis - strokovni sodelavec za
splošne zadeve«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri pisno
obveščeni v roku 8 dni po opravljenem
izbirnem postopku. Morebitne dodatne informacije dobite na tel. 306-19-04, Terezija
Krajcer.
Regionalna razvojna agencija
Ljubljanske urbane regije
Št. 21/04
Ob-6754/04
Na podlagi 56. člena v zvezi s prvim
odstavkom 58. 59. in 61. člena in prvega
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odstavka 109. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Regionalna
razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
objavlja javni natečaj za zaposlitev:
pripravnika za usposabljanje za
opravljanje državnega izpita iz javne
uprave.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava,
morajo kandidati izpolnjevati še pogoje za
zaposlitev:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
smeri;
– aktivno znanje angleškega jezika;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije bo pisne prijave kandidatov z dokazili o izobrazbi in znanju tujih
jezikov, sprejemala 8 dni od objave razpisa
na naslov Regionalna razvojna agencija
Ljubljanske urbane regije. Kot dokazilo o
izobrazbi šteje fotokopija diplome oziroma
zaključnega spričevala.
Kandidati morajo prijave poslati v zaprti
pisemski ovojnici z obvezno oznako »Prijava na razpis - pripravnik za usposabljanje
za opravljanje državnega izpita iz javne
uprave«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri pisno
obveščeni v roku 8 dni po opravljenem
izbirnem postopku. Morebitne dodatne informacije dobite na tel. 306-19-04, Terezija
Krajcer.
Regionalna razvojna agencija
Ljubljanske urbane regije
Št. 65/2004
Ob-6761/04
Svet zavoda Otroški vrtec Metlika, Župančičeva ul. 1, 8330 Metlika razpisuje
delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno s 53. in
145. členom ZOFVI-A (Ur. l. RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Začetek dela je 1. 9. 2004 oziroma skladno s sklepom o imenovanju oziroma s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih
izkušnjah, s kratkim življenjepisom ter programom razvoja zavoda ter dela vrtca za
mandatno obdobje pošljite na naslov sveta
zavoda, Otroški vrtec Metlika, Župančičeva
ul. 1 8330 Metlika., s pripisom za razpis
ravnatelja.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.
Otroški vrtec Metlika
Št. 112-8/2004
Ob-6765/04
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02
– ZDT-B in 2/04 – ZDSS-1) ministrica objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega
delovnega mesta
višje/ga svetovalca/ke III v Oddelku
za medije in avdiovizualno kulturo, ki se
lahko opravlja v nazivu višji svetovalec
III, II in I.

Delovno razmerje za prosto delovno mesto bo sklenjeno za nedoločen čas.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati oziroma kandidatke izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
družboslovne, ekonomske, pravne smeri ali
visoko izobrazbo organizacijske, upravne,
ekonomske smeri;
– imeti morajo najmanj 5 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
(državni izpit iz javne uprave);
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka;
– obvladati morajo aktivno znanje enega tujega jezika in pasivno znanje še enega
tujega jezika.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati oziroma kandidatke priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenih strokovnih izpitih;
– fotokopija dokazila o aktivnem znanju
tujega jezika;
– fotokopija dokazila o pasivnem znanju
tujega jezika.
Kot dokazilo o aktivnem znanju jezika
se šteje fotokopija potrdila Državnega izpitnega centra o uspešno opravljenem izpitu
tujega jezika na višji ravni ali potrdilo o najmanj enoletnem šolanju v tujini, ali potrdilo
o opravljenem tečaju jezika na najmanj IV.
stopnji ali opravljen izpit iz tujega jezika na
podiplomskem študiju.
Kandidat oziroma kandidatka, ki nima
ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v
enem letu od imenovanja.
Izbrani kandidat oziroma kandidatka
bo delo opravljal-a na delovnem mestu
višje/ga svetovalca/ke, in sicer dela in naloge višje/ga svetovalca/ke III v prostorih
Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10,
1000 Ljubljana.
Kandidati oziroma kandidatke pošljejo
pisne prijave z dokazili na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000
Ljubljana in z obvezno oznako na ovojnici:
»Prijava na razpis – mediji«, v roku 15 dni
od dneva objave v Uradnem listu Republike
Slovenije oziroma od objave pri Zavodu za
zaposlovanje Republike Slovenije oziroma
od objave na internetni strani Ministrstva
za kulturo. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije
oziroma od objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije oziroma od objave
na internetni strani Ministrstva za kulturo. O
izbiri uradnika bo izdana upravna odločba,
ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z
izbranim kandidatom sklenjena pogodba
o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim
delovnim časom, pod pogojem, da javni
uslužbenec uspešno opravi šestmesečno
poskusno delo.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna oseba Vesna Ulčar,
zaposlena v Ministrstvu za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, tel. 369-59-34.
Ministrstvo za kulturo
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Druge objave
Št. 165-04-10/2004 (0511)
Ob-6556/04
Ministrstvo za pravosodje obvešča vse
sodne izvedence in sodne cenilce, da je dne
2. 3. 2004 izdalo odločbo št. 165-04-10/04,
s katero je razrešilo vse tiste sodne izvedence in sodne cenilce, ki so bili imenovani
do 31. 12. 1995 in ki do 31. 12. 2003 niso
predložili Ministrstvu za pravosodje dokazila
o izpolnjevanju pogojev, navedena v prvem
odstavku 50. člena Zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 28 z dne 30. 3. 2000).
Zgoraj navedena odločba je bila dne
12. 3. 2004 nabita na oglasno desko Ministrstva za pravosodje.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 321-96/2004

Ob-6454/04

Javni poziv
za dobavitelje svežih banan za uvoz v
nove države članice Evropske unije
Na podlagi 18. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 4/93,
71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00, 30/01)
v zvezi z Zakonom o kmetijstvu (Ur. l. RS,
št. 54/00, 55/03), Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
glede na dejstvo,
– da se bo s polnopravnim članstvom
Republike Slovenije v Evropski uniji, s
1. majem 2004 neposredno uporabljala
Uredba Sveta (EGS) št. 404/93 z dne 13. februarja 1993 o skupni tržni ureditvi za banane in Uredba Komisije (ES) št. 896/2001
z dne 7. maja 2001 o podrobnih pravilih za
uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 404/93
v zvezi z ureditvijo uvoza svežih banan v
Skupnost ter upoštevaje Poziv dobaviteljem
svežih banan, objavljenem s strani Komisije
ES v Uradnem listu EU dne 25. 2. 2004;
– da je glede na navedeno v Republiki
Sloveniji potrebno sestaviti seznam dobaviteljev, ki bi se lahko kvalificirali kot tradicionalni dobavitelji, glede na primarni uvoz
svežih banan iz tretjih držav v nove države
članice v obdobju 2000, 2001 in 2002 vključno s količinami primarnega uvoza v tem obdobju oziroma, ki bi se lahko kvalificirali kot
netradicionalni uvozniki, ki so za svoj račun
v letih 2002 ali 2003 uvozili sveže banane v
nove države članice in sicer v vrednosti 1,2
milijona EUR letno ali več;
– da mora Republika Slovenija zaradi
pridobitve letne količine uvoza svežih banan
v nove države članice, posredovati Evropski
komisiji do 15. 4. 2004 podatke o dobaviteljih svežih banan poziva dobavitelje svežih
banan za uvoz v nove države članice EU, ki
imajo interes za pridobitev statusa tradicionalnega ali netradicionalnega dobavitelja
svežih banan tarifna oznaka: KN 0803 00
19, da v skladu s predpisi, ki urejajo ureditev
trga za banane v Evropski uniji do 1. 4. 2004
posredujejo na Agencijo za kmetijske trge in
razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: AKTRP), Dunajska 160, Ljubljana, v točki A.) ali
v točki B.) navedeno dokumentacijo.
Posamezen dobavitelj, v skladu s predpisi, ki urejajo ureditev trga za banane v
Evropski uniji, ne more hkrati postati tradicionalni in netradicionalni dobavitelj, zato
lahko posreduje dokumentacijo le za pridobitev statusa tradicionalnega dobavitelja

ali za pridobitev statusa netradicionalnega
dobavitelja.
Dokumentacija je lahko kopija originala, AKTRP bo po ugotovitvi popolnosti in
ustreznosti dokumentacije, pozvala zainteresirane, da dostavijo na AKTRP original zaradi ugotovitve istovetnosti kopije z
originalom.
AKTRP lahko po prejemu dokumentov
zahteva od dobavitelja uradni prevod dokumentov.
Izraz nove države članice v tem razpisu
pomeni naslednje države: Slovenijo, Madžarsko, Češko, Slovaško, Poljsko, Litvo,
Latvijo, Estonijo, Malto in Ciper.
Blago, uvoženo, kasneje pa izvoženo
iz novih držav članic, se ne upošteva pri
izračunu dejansko uvoženih količin blaga v
nove države članice.
Za preračun vrednosti uvoženih banan
in za določitev doseganja praga 1,2 mio
EUR/leto se uporablja bilateralni menjalni
tečaj Evropske centralne banke, ki določa:
– za leto 2002: 1 EUR – 225.9772 SIT,
– za leto 2003: 1 EUR – 233.8493 SIT.
S pridobitvijo statusa tradicionalnega ali
netradicionalnega uvoznika v skladu s predpisi, še ni dodeljena pravica za uvoz banan.
Dobavitelj mora posredovati naslednje
dokumente:
A) za pridobitev statusa tradicionalnega
dobavitelja
Dobavitelji, zainteresirani za pridobitev
statusa tradicionalnega dobavitelja morajo
posredovati naslednje dokumente za posamezno leto: 2000, 2001 in 2002:
– kupoprodajno pogodbo v državi proizvajalki, vključno z njenim prevodom v
slovenski jezik;
– konosament (Bill of Lading) in ladijski
tovorni list (shipment manifest);
– računi in potrdila o plačilu nabavljenega blaga;
– računi in dokazilo o plačilu morskega
transporta;
– računi in/ali prodajni dokumenti, ki se
nanašajo na dobavo blaga v nove države
članice;
– uvozna carinska deklaracija, ki dokazuje, da so bile banane uvožene (carinski
postopek 4 – uvoznik je lahko druga pravna
oseba kot kupec pri proizvajalcu in vršilec
transporta) na trg novih držav članic (obvezno v originalu, kot original se upošteva tudi
naknadno, s strani pristojnega carinskega
organa overovljen, uvozni dokument)
in
– izpis iz sodnega registra za pravne
osebe, ki ni starejši od 3 mesecev in iz
katerega je razvidno, da družba oziroma
zadruga ni v postopku stečaja.
Dobavitelji lahko predložijo, kot dokazilo
tudi druge dokumente, ki dodatno oziroma
bolj jasno dokazujejo, da dobavitelj izpolnjuje pogoje za pridobitev statusa tradicionalnega dobavitelja, kot ga določajo predpisi, ki
urejajo ureditev trga z bananami v Evropski
uniji, kot so
– zavarovalno polico morskega transporta;
– dokazilo o plačilu zavarovanja morskega transporta;
– morebitni drugi dokumenti, kot na primer tranzitna dokumentacija.
Dobavitelj na podlagi navedenih podatkov izračuna letno povprečje za vsa tri
leta za katera meni, da ima ustrezno dokumentacijo
B) za pridobitev statusa netradicionalnega dobavitelja
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Dobavitelji, zainteresirani za pridobitev
statusa netradicionalnega dobavitelja morajo posredovati naslednje dokumente za
posamezno leto: 2002 in 2003:
– dokazilo o uvozu banan v nove države
članice v obliki uvoznih dovoljenj oziroma,
kjer takšna dovoljenja ne obstajajo, v obliki
uvoznih carinskih deklaracij ali dokumenta,
ki jih nadomešča,
– kopijo dokazila o plačilu carinskih
dajatev za uvoz banan v vrednosti najmanj
1,2 milijona EUR v enem od navedenih let,
potrjenega s strani carinskih organov;
ali
kopijo izjave neodvisnega pooblaščenega revizorja, s katero potrdi uvoz v vrednosti
najmanj 1,2 milijona EUR v enem od navedenih let (2002 ali 2003)
in
– izpis iz sodnega registra pravne osebe,
ki ni starejši od 3 mesecev in iz katerega je
razvidno, da družba oziroma zadruga ni v
postopku stečaja,
– izpis registracije za samostojnega podjetnika posameznik pri pristojnem organu.
Pogoj za uvrstitev med netradicionalne
dobavitelje je plačilo varščine, v skladu s
predpisi, ki urejajo ureditev trga za banane in predpisi, ki urejajo varščine, v višini
150 EUR/ tono v tolarski protivrednosti.
Dobavitelj določi leto, ki je zanj ugodnejše ter skupno količino v tem letu, za katero
meni, da ima dokazila, ter jo pomnoži s faktorjem 0,7 (faktor zmanjšanja, ker ne gre za
celoletno obdobje ampak le za obdobje od
1. 5. 2004 do 31. 12. 2004).
Dobavitelj lahko zaprosi za manjšo količino kot jo izračuna na osnovi prejšnjega
odstavka, kar mora v vlogi jasno navesti.
Dodatne informacije o tem pozivu so
na voljo pri Sabini Heine, AKTRP, tel.
478-92-01 oziroma na elektronskem naslovu: Sabina.Heine@gov.si.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 343-04-03-3/2004-2-1322 Ob-6609/04
Na podlagi 10. člena Zakona o prevozih v
cestnem prometu (U. l. RS, št. 72/94, 18/95,
54/96, 48/98, 65/99 in 36/00) v povezavi s
125. členom Zakona o prevozih v cestnem
prometu (Uradni list RS, št. 59/01 in 76/03)
in 2. člena Pravilnika o avtobusnih voznih
redih (Ur. l. RS, št. 29/00, 37/00, 35/01 in
46/01), Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste razpisuje
potrebe po prevozih na linijah primestnega, medkrajevnega in mednarodnega avtobusnega prometa
Razpis potreb po prevozih velja za razpisno prometno leto 2004/2005.
Realizacija potreb po prevozih se zagotavlja z uskladitvijo, registracijo in izvajanjem
voznih redov na avtobusnih linijah primestnega, medkrajevnega in mednarodnega
prometa. Potrebe po prevozih v prometnem
letu 2004/2005 sestavlja seznam primestnih, medkrajevnih in mednarodnih avtobusnih linij z voznimi redi, ki so registrirani pri
Ministrstvu za promet, Direkciji Republike
Slovenije za ceste (v nadaljnjem besedilu:
Direkcija), za prometno leto 2003/2004.
Predlagatelj voznega reda je fizična ali
pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ima ustrezno veljavno licenco za
opravljanje prevoza potnikov v cestnem
prometu.
Vozni redi morajo biti izdelani in se usklajujejo ter registrirajo na podlagi določil Pra-
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vilnika o avtobusnih voznih redih (Ur. l. RS,
št. 29/00, 37/00, 35/01 in 46/01) in Daljinarja
s časi vožnje relacij primestnih in medkrajevnih avtobusnih voznih redov v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 22/00 in 15/01).
Predloge voznih redov morajo predlagatelji
predložiti v usklajevanje na predpisanem
obrazcu ter v elektronski obliki v skladu z
Navodili o podatkovni bazi avtobusnega
voznorednega sistema, ki je priloga Pravilnika o avtobusnih voznih redov.
Uskladitev voznih redov za prometno
leto 2004/2005 razpiše in izvede Gospodarska zbornica Slovenije.
Ministrstvo za promet
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Ob-6610/04
Gospodarska zbornica Slovenije na
podlagi določil 2. in 5. člena Pravilnika o
avtobusnih voznih redih (Ur. l. RS, št. 29/00,
37/00, 35/01 in 46/01) in pooblastila Ministrstva za promet, razpisuje
redno letno usklajevalno konferenco
in
izmenjavo voznih redov za prometno
leto 2004/2005
Redna letna usklajevalna konferenca za
prometno leto 2004/2005 se bo pričela v
četrtek, 22. aprila 2004.
Izmenjava voznih redov po določilu 7.
člena Pravilnika o avtobusnih voznih redih
bo: v petek, 2. aprila 2004, od 10. do 11. ure,
v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije
(učilnica A – medetaža 4/5 nadstropje), Dimičeva 13, Ljubljana.
1. Predlagatelj, ki se ne udeleži izmenjave voznih redov, ne more sodelovati na
usklajevalni konferenci. Voznih redov, ki ne
bodo izmenjani, ne bo možno registrirati.
2. Sezname in predloge voznih redov
predlagatelj voznih redov predloži v elektronski obliki (zgoščenka ali disketa) v dveh
ločenih izvodih. Pisni predlog voznega reda
v enem izvodu se predloži samo v posebej
označenih primerih v 4. točki. Vozni redi
morajo biti izdelani v skladu z navodili o podatkovni bazi avtobusnega voznorednega
sistema, ki so kot priloga št. 2, sestavni del
Pravilnika o avtobusnih voznih redih.
3. V pisni obliki je potrebno predložiti vse
sezname, ki morajo biti podpisani in žigosani ter razvrščeni po vrstah prevoza (primestni, medkrajevni, mednarodni). Predlogi
voznih redov (v tistih primerih, ko je predpisana pisna oblika) so v mapah predloženi
po zaporedju iz seznama in prav tako podpisani ter žigosani (4. točka).
4. Vrstni red zapisov
Seznami in predlogi voznih redov morajo biti zapisani in predloženi po naslednjem
zaporedju:
4.1. Nespremenjeni vozni redi:
– seznam nespremenjenih voznih redov,
– predlogi voznih redov, ki se uskladijo z
daljinarjem – UD (tudi pisno!).
Seznam nespremenjenih voznih redov
vsebuje: zaporedno številko voznega reda,
naziv linije, veljavno registrsko številko voznega reda iz tekočega prometnega leta.
4.2. Spremenjeni vozni redi
– seznam ukinjenih voznih redov,
– seznam spremenjenih voznih redov,
– predlogi spremenjenih voznih redov
(tudi pisno!).
Seznam spremenjenih voznih redov
vsebuje: zaporedno številko voznega reda,
naziv linije, veljavno registrsko številko voznega reda iz tekočega prometnega leta.
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Predlagatelj voznega reda sme iz seznama registriranih voznih redov predlagati
le en spremenjeni vozni red.
4.3. Novi vozni redi:
– seznam novih voznih redov,
– predlogi novih voznih redov.
Seznam novih voznih redov vsebuje: zaporedno številko voznega reda, naziv linije,
številko od 8501 do vključno 9000.
5. Napis na zgoščenki oziroma disketi
Na nalepki diskete oziroma zgoščenke
morajo biti vpisani podatki: naziv predlagatelja voznih redov, oznaka voznih redov (PRA,
MKA, MNA). Na nalepki mora biti še žig
predlagatelja voznih redov in podpis osebe
odgovorne za vozne rede. V primeru, da so
na eni disketi oziroma zgoščenki vozni redi
večjega števila predlagateljev voznih redov
mora biti disketi oziroma zgoščenki priložen
seznam predlagateljev voznih redov z vsemi
prej navedenimi podatki, žigom in podpisom
vsakega predlagatelja voznih redov.
V pisnem izvodu pa mora biti seznam
predlagateljev voznih redov in vrste prevozov na prvi strani posamezne mape.
6. Obvezne priloge
Pisnemu izvodu mora biti pred seznamom nespremenjenih voznih redov priloženo še:
– izjava predlagatelja voznih redov, da
so izmenjani vozni redi izdelani skladno z
zakonskimi in podzakonskimi predpisi,
– kopija veljavne licence predlagatelja
voznih redov,
– pooblastilo predstavniku predlagatelja
voznih redov, ki bo na usklajevalni konferenci usklajeval predloge voznih redov (Obrazec pisnega pooblastila je objavljen v Poslovniku o delu usklajevalne konference) in
– po možnosti še naslednji podatki o
predstavniku: telefonska številka, številka
faksa in naslov elektronske pošte.
7. Pravne podlage
– Zakon o prevozih v cestnem prometu
(Ur. l. RS, št. 59/01, 76/03),
– Pravilnik o avtobusnih voznih redih (Ur.
l. RS, št. 29/00, 37/00, 35/01 in 46/01),
– Daljinar s časi vožnje relacij primestnih
in medkrajevnih avtobusnih voznih redov v
Republiki Sloveniji (Ur. l. RS št. 22/00 in
15/01),
– Poslovnik o delu usklajevalne konference,
– Poslovnik o delu arbitražne komisije.
Oba poslovnika predlagatelji voznih redov lahko dobijo na Gospodarski ali Obrtni
zbornici Slovenije.
8. Dodatne informacije
Zainteresirani predlagatelji voznih redov
lahko pridobijo dodatne informacije:
– pravne osebe pri Gospodarski zbornici Slovenije, Združenje za promet in zveze,
Ljubljana, Dimičeva 13, tel. 01/58-98-232 ali
233 (Renata Zatler),
– samostojni podjetniki pri Obrtni zbornici
Slovenije, Sekcija za promet, Celovška 71,
Ljubljana, tel. 01/58-30-568 (Igor Pipan).
Predlagatelji voznih redov, ki bodo prvič
predložili predloge voznih redov v izmenjavo
lahko dobijo zgoščenko s programom za izdelavo voznih redov na Direkciji Republike
Slovenije za ceste, Sektor za cestne prevoze, Tržaška 19, Ljubljana, tel. 01/47-88-974
(Jože Bele).
Izmenjani seznami in predlogi voznih
redov bodo predlagateljem voznih redov na
razpolago v torek, 6. aprila 2004, na internetnem naslovu: ftp://fg.uni-mb.si/avris/
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za promet in zveze

Ob-6570/04
Na podlagi 22. člena Statuta Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni
list RS, št. 87/01) in sklepa upravnega odbora s 33. seje z dne 21. 1. 2004, objavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
I. Predmet prodaje: predmet prodaje je
parcela št. 2426/14 k.o. Poreč v velikosti
20.898 m2. Po urbanističnem načrtu (PUP)
Počitniškega naselja “Mali Maj” (Sl. Novine,
br. 33/78, 14/78) parcela predstavlja nezazidano stavbno zemljišče. Navedeni PUP se
od leta 1999 (od sprejetja Zakona in Uredbe o prostorski ureditvi) ne uporablja več. V
teku je nov postopek sprejemanja Generalnega urbanističnega plana mesta Poreč, ki
bo na novo uredil status zemljišča. Parcela
se nahaja v neposredni bližini stanovanjskih hiš, dostopnost do parcele je dobra,
prav tako do morja (z urejeno plažo), ki je
od parcele oddaljeno manj kot 1 km.
II. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnina se prodaja kot celota.
2. Nepremičnina se prodaja v stanju kakršnem je, po načelu “videno – kupljeno”.
3. Nepremičnina preide v posest in last
kupca po plačilu celotne kupnine.
4. Vse predpisane dajatve na promet nepremičnin se prištejejo k pogodbeni ceni in
jih plača kupec.
III. Pogoji za udeležbo na razpisu:
1. Ponudbe lahko oddajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev lastninske pravice v Republiki Hrvaški.
2. Pisna ponudba mora vsebovati ime oziroma firmo ponudnika in njegov točen naslov,
številko transakcijskega računa ponudnika za
vrnitev vplačane varščine, ponudbeno ceno
v SIT in EUR in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbo mora podpisati odgovorna oseba
ali od nje pooblaščena oseba.
3. Ponudniki plačajo varščino za nakup nepremičnine v višini 20% ponudbene cene na transakcijski račun Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije številka 01100-6030274014, sklic na številko
00 1000, namen plačila “Za javni razpis
– Poreč”.
4. Ponudniku, ki ne bo izbran, bo neobrestovana varščina vrnjena v roku 15 dni po
izboru najugodnejšega ponudnika. Izbranemu ponudniku bo neobrestovana varščina
vračunana v kupnino.
IV. Postopek zbiranja ponudb:
1. Rok za vložitev pisnih ponudb je do
vključno ponedeljka, 29. 3. 2004 do 12. ure.
2. Ponudbe z dokazili je potrebno poslati priporočeno ali vročiti osebno na naslov:
ZZZS, Direkcija, Miklošičeva 24, 1000 Ljubljana, v zaprtih ovojnicah, s pripisom “Ne
odpiraj! Javni razpis – ponudba za nakup
nepremičnine”.
3. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse razpisne pogoje.
4. Če dva ponudnika ponudita enako
najvišjo ponudbeno ceno, bo prodajalec
najugodnejšega ponudnika izbral po izvedenih pogajanjih.
5. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
odločeno v 8 dneh od zadnjega dneva določenega za predložitev ponudb.
6. Ponudniki bodo o morebitnem izboru
najugodnejšega ponudnika obveščeni v 5
dneh po odločitvi o izbiri.
7. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni dolžan skleniti pogodbe o prodaji
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nepremičnine, oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi.
8. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri.
9. Izbrani ponudnik mora kupnino za
nepremičnino plačati najkasneje v 8 dneh
po sklenitvi pogodbe na transakcijski račun
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije številka 01100-6030274014, sklic na
številko 00 1000.
10. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil pogodbe ali plačal kupnine v roku, se šteje, da
odstopa od nakupa, morebiti že sklenjena
pogodba se šteje za razdrto, plačana varščina se zadrži.
V. Informacije: dodatne informacije dobijo interesenti na naslovu: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije vsak delavnik
od 8. do 14. ure na tel. 01/30-77-503 (Jure
Ahačič) ali 01/30-77-279 (Anton Kaplan).
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

plačujejo na 6 mesecev. Znesek odloga mora
kupec pred podpisom pogodbe zavarovati z
nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv.
9) Komisija lahko v katerikoli fazi postopka pozove ponudnike da v posameznih
elementih dopolnijo ponudbo. Občina lahko
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine postopek ali pogajanja,
ne da bi za to navedla razloge.
10) Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli
drugim ponudnikom, je izključena.
11) O najugodnejšem ponudniku bodo
ponudniki obveščeni v roku največ 7 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Uspeli ponudnik bo dolžan pogodbo
skleniti v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Kupec je dolžan poleg kupnine in DDV
plačati še stroške notarja in vknjižbe v zemljiško knjigo.
Lastništvo na prodanih nepremičninah
preide na kupca s plačilom celotne kupnine
oziroma s plačilom dela kupnine in predložitvijo ustrezne bančne garancije za plačilo
v skladu z razpisom.
12) Dodatne informacije v zvezi z razpisom in o nepremičninah dobijo ponudniki na spletni strani http://www.pivka.si
in na Občini Pivka vsak delavnik od 9.
do 10. ure pri kontaktni osebi prodajalca
Dušanu Kristan ali na tel. 05/721-01-11,
041/688-612, faks 05/721-01-02, e-pošta:
dusan.kristan@pivka.si.
Občina Pivka

Št. 10/2004
Ob-6553/04
Občina Pivka, Kolodvorska 5, 6257
Pivka (v nadaljevanju: prodajalec), ki jo v
postopku prodaje komunalno opremljenih
zemljišč v industrijsko obrtni coni Neverke
zastopa Komisija za prodajo zemljišč v IOC
Neverke (v nadaljevanju: komisija), na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) in sklepa Občinskega sveta občine Pivka št. 03201/2003
z dne 21. 5. 2003 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo komunalno opremljenih
stavbnih zemljišč v območju
industrijsko obrtne cone Neverke za
potrebe industrije in obrti
1) Prodajajo se naslednja zemljišča:
Gradbena parcela št. 1, ki obsega parcelo
z delovno št. 3566/10 k.o. Stara Sušica v izmeri 1579 m2; izklicna cena je 9,395.050 SIT.
Gradbena parcela št. 2, ki obsega parcelo z delovno št. 3566/9 in 3534/9 k.o. Stara
Sušica v izmeri 1780 m2 in 32 m2 (skupaj
1812 m2); izklicna cena je 10,781.400 SIT.
Gradbena parcela št. 3, ki obsega parcelo z delovno št. 3566/8 k.o. Stara Sušica v
izmeri 5159 m2; izklicna cena je 30,696.050
SIT.
Gradbena parcela št. 4, ki obsega parcelo z delovno št. 3566/7 k.o. Stara Sušica v
izmeri 5387 m2; izklicna cena je 32,052.650
SIT.
Gradbena parcela št. 5, ki obsega parcelo z delovno št. 3566/6 k.o. Stara Sušica v
izmeri 2179 m2; izklicna cena je 12,965.050
SIT.
Gradbena parcela št. 6, ki obsega parcelo z delovno št. 3566/5 in 3566/3 k.o. Stara
Sušica v izmeri 2210 m2 in 192 m2 (skupaj
2402 m2); izklicna cena je 14,291.900 SIT.
Gradbena parcela št. 7, ki obsega parcelo z delovno št. 3566/14 k.o. Stara Sušica v
izmeri 2804 m2; izklicna cena je 16,683.800
SIT.
Gradbena parcela št. 8, ki obsega parcelo z delovno št. 3566/15 k.o. Stara Sušica v
izmeri 1738 m2; izklicna cena je 10,341.100
SIT.
Gradbena parcela št. 9, ki obsega parcelo z delovno št. 3566/17 k.o. Stara Sušica v
izmeri 1370 m2; izklicna cena je 8,151.500
SIT.
Gradbene parcele se prodajajo po načelu videno – kupljeno.

Navedene cene v tem odstavku ne vključujejo DDV.
V komunalno opremo gradbene parcele
je všteto: dvopasovna asfaltirana cesta s
pločnikom in javno razsvetljavo, vodovod,
meteorna kanalizacija, telefonski vod in kabelska kanalizacija za elektriko z možnostjo
priključka maks. 200 m oddaljenosti, vse na
robu parcele.
2) Na javnem razpisu lahko sodelujejo samostojni podjetniki in pravne osebe
kateri morajo predložiti izpis iz evidence
samostojnih podjetnikov posameznikov pri
DURS oziroma izpis iz sodnega registra, ki
ni starejši kot 30 dni.
3) Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje elemente:
– številko gradbene parcele, ki je predmet ponudbe,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši kot 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudbe,
– izpis ponudnika iz sodnega registra ali
evidence DURS.
4) Kupec mora na izklicno oziroma ponujeno ceno plačati 20% DDV.
Rok plačila je 8 dni po izstavljenem računu.
5) Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino v višini 10% od izklicne
cene na transakcijski račun Občine Pivka št.
01291-0100016298, s pripisom – za javno
zbiranje ponudb. Varščina mora biti vplačana do roka 29. 3. 2004, ki velja za oddajo
ponudb. Plačana varščina bo izbranemu
ponudniku vračunana v kupnino, neuspelim
ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku
15 dni od dneva odpiranja ponudb.
6) Kot pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele na sedež Občine Pivka,
Kolodvorska 5, 6257 Pivka, najkasneje do
vključno 29. 3. 2004 do 11. ure, v zapečateni ovojnici, s pripisom »Ponudba za nakup
zemljišča v IOC Neverke – ne odpiraj«.
Javno odpiranje ponudb bo dne 29. 3.
2004 ob 13. uri v sejni sobi Občine Pivka.
7) Osnovni kriteriji in merila za vrednotenje ponudb:
1. ponujena cena, največ – 80 točk,
2. glede na obseg površine nakupa, največ – 20 točk.
1) Točke so – (ponujena cena/najvišja
ponujena cena) x 80
2) Točke odvisne od obsega nakupa so:
– nakup dveh se stikajočih parcel
– 5 točk,
– nakup treh ali več se stikajočih parcel
– 10 točk,
– nakup nad 7500 m2 – 10 točk.
Ponudba se vrednoti kot celota, točke pa
veljajo za vsako parcelo posebej.
Ponudnik, ki odda ponudbo za nakup
več gradbenih parcel, ki po površini za več
kot tri krat presegajo posamezno parcelo,
za katero je bila oddana druga ponudba ima
prednost pred drugim ponudnikom ne glede
na točkovanje.
Če prvi ponudnik odda ponudbo za več
gradbenih parcel, drugi ponudnik pa odda
ugodnejšo ponudbo po kriterijih tega razpisa
za eno od teh gradbenih parcel, za prvega
ponudnika ponudba ni zavezujoča.
8) Pri nakupu nad 7500 m2 je možen
odlog plačila 40% kupnine za dobo največ
18 mesecev. Za znesek odloga se za dobo
odloga obračuna obresti po fiksni 9% letni
obrestni meri. Obresti po tem odstavku se
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Ob-6700/04
Infrastruktura Bled d.o.o., Rečiška cesta
2, 4260 Bled, na podlagi sklepa direktorja z
dne 4. 3. 2004 in na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 12/03), objavlja
javno zbiranje ponudb
za najem nepremičnine
1. Predmet najema:
V najem se oddaja neopremljeni gostinski lokal na Blejskem gradu v izmeri 642m²,
ki obsega:
1. gornjo ploščad (restavracijo, kuhinja s
pomožnimi prostori, pripadajoči del grajske
terase brez lapidarija),
2. pomožne prostore v medetaži,
3. spodnja ploščad (manjši gostinski lokal s pripadajočo teraso).
Za poslovni prostor bo sklenjena najemna pogodba s 1. 6. 2004 do 30. 10. 2014.
2. Pogoji javnega zbiranja pisnih ponudb:
a) Najem nepremičnin se bo opravil z
javnim zbiranjem pisnih ponudb.
b) Pisne ponudbe lahko oddajo pravne
osebe, ki so registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti in imajo sedež v Republiki
Sloveniji. Ponudba mora obsegati poleg ponujene najemnine in plačilnih pogojev tudi
program izvajanja gostinske dejavnosti v najetih prostorih skladno s pogoji iz te objave.
c) Gostinski lokal se oddaja po načelu
“videno-najeto”. Najemodajalec ne daje
nobenih poroštev glede kakovosti ali za
stvarne ali pravne napake.
d) Sklep o ugotovitvi najugodnejšega ponudnika bo izdan v treh dneh po odpiranju
pisnih ponudb.
e) Najugodnejši ponudnik je dolžan skleniti najemno pogodbo v 15 delovnih dneh po
prejemu sklepa o ugotovitvi najugodnejšega
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ponudnika. Če izbrani najugodnejši ponudnik ne sklene najemne pogodbe v prej navedenem roku se smatra, da je odstopil od
sklenitve pravnega posla.
f) Infrastruktura Bled d.o.o. si pridržuje
pravico, da z nobenim od ponudnikov ne
sklene najemne pogodbe za gostinski lokal
in ponudnikom tudi ne priznava nikakršnih
stroškov s pripravo pisne ponudbe.
g) Podpisana pisna ponudba s prilogami
mora prispeti v zaprti in pravilno označeni
kuverti do vključno 25. 3. 2004 do 10. ure
na naslov: Infrastruktura Bled, d.o.o., 4260
Bled, Rečiška cesta 2; na kuverti naj bo
označba “Ne odpiraj! Ponudba za najem
restavracije Blejski grad”.Javno odpiranje
zbranih ponudb bo 25. 3. 2004 z začetkom
ob 12. uri na sedežu Infrastrukture Bled
d.o.o., 4260 Bled, Rečiška cesta 2.
h) Upoštevane bodo le pravočasno prispele in popolne pisne ponudbe.
3. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika: kriterij za izbor najugodnejšega
ponudnika je višina ponujene najemnine.
V primeru dveh ali več enakih ponudb z
enako najvišjo ponujeno najemnino bo najugodnejši ponudnik izbran z žrebom. Žreb
opravi komisija.
4. Popolna pisna ponudba mora vsebovati:
a) ime oziroma firmo ponudnika, točen
naslov, davčno številko,
b) priglasitveni list za samostojne podjetnike ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od enega
meseca, pooblastilo za zastopanje pravne
osebe, potrdilo o poravnanih davčnih obveznostih,
c) ponujeno najemnino v SIT,
d) podpisano izjavo, da ponudnik v celoti sprejema pogoje javnega zbiranja pisnih
ponudb.
5. Pridobivanje informacij: vse dodatne
informacije v zvezi z najemom restavracije,
ogledom restavracije zainteresirani ponudniki dobijo na Infrastrukturi Bled d.o.o. pri
Bojanu Žerovcu na tel. 04/578-05-34, vsak
delovni dan od 8. do 10. ure.
Infrastruktura Bled d.o.o.
Št. 1761-054-12/2004/34
Ob-6789/04
Na podlagi 10. člena Pravilnika o obliki in
besedilu pečatov džravnih organov v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 17/90) vam posredujemo informacijo o izločitvi pečata za
pečatenje s pečatnim voskom Policijskega
oddelka Medvode:
– pečat je bil okrogle oblike, v velikosti
35 mm,
– obrobljen je bil z dvema koncentričnima krogoma,
– v sredini pečata je bil grb Republike
Slovenije,
– v zgornjem delu zunanjega kroga
pečata je bilo besedilo “REPUBLIKA SLOVENIJA”,
– v spodnjem delu zunanjega kroga je
bilo besedilo državnega organa “MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE”,
– v zgornjem delu prvega notranjega
kroga je bilo besedilo “POLICIJA”,
– v zgornjem delu drugega notranjega
kroga je bilo besedilo “POLICIJSKA POSTAJA – LJUBLJANA-ŠIŠKA”,
– v zgornjem delu tretjega notranjega
kroga je bilo besedilo “POLICIJSKI ODDELEK MEDVODE”,
– v spodnjem delu notranjega kroga je
bilo besedilo “POLICIJSKA UPRAVA LJUBLJANA”,
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– pod grbom Republike Slovenije je bila
oznaka pečata “ – “.
S to objavo, pečat za pečatenje s pečatnim voskom, razglašamo za neveljavnega.
Ministrstvo za notranje zadeve

Obvestila o vlogah za
priznavanje označb
posebnih kmetijskih
pridelkov oziroma živil
Št. 324-01-13/2002/18
Ob-6701/04
Ministrstvo 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) ter v zvezi
z 19. členom uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03) objavlja
obvestilo
o prejeti vlogi za priznanje geografske
označbe za
KRAŠKI PRŠUT
Dne 5. 3. 2004 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56,
58, 1000 Ljubljana prejelo popolno vlogo za
priznanje geografske označbe za:
KRAŠKI PRŠUT
Vlagatelj: GIZ Kraški pršut, Šepulje 31,
6210 Sežana.
Vloga se vodi pod št: 324-01-13/2002.
Specifikacija in poročilo o posebnostih sta
na vpogled javnosti in vsem zainteresiranim
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56, 58, VI. nadstropje, soba 603 ob predhodni najavi na tel.
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 prehrano,
Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 2/05-32-21102-749/2002-16 Ob-6438/04
Upravna enota Ljubljana, na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v upravni zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Golubović Zorana, sedaj neznanega prebivališča, izdaja
po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Golubović Zoranu, roj. 10. 8. 1970, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Medvedova cesta 31, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi

zakoniti zastopnik ali predstavnik, oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-32-21102-567/2002-23 Ob-6440/04
Upravna enota Ljubljana, na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v upravni zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Masnik Janka,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Masnik Janku, roj. 4. 11. 1967, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Cesta
24. junija 32, 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. 2/05-08-21102-547/2003-20 Ob-6448/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice
št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Vojščak Žige, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Vojščak Žigi, roj. 24. 1. 1979, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Prešernova cesta 3, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-32-21102-580/2001-24 Ob-6450/04
Upravna enota Ljubljana, na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v upravni zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Turel Janez,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Turel Janezu, roj. 10. 10. 1971, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Sketova
ulica 3, 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. 20900-71/3-21213
Ob-6452/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Domžale izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 80/99) in po pooblastilu št. 12300-018/00-24 z dne 15. 5. 2000,
v zadevi – ugotavljanje dejanskega stalnega
prebivališča Mišvelj Janeza, sedaj neznanega prebivališča, naslednji sklep:
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1. Za začasnega zastopnika stranki
Mišvelj Janezu, roj. 22. 6. 1944 Domžale, s
prijavljenim stalnim prebivališčem v Domžalah, Triglavska ul. 5, 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.

zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 25201-2380/2003 1205
Ob-6456/04
Republika Slovenija, Upravna enota Novo
mesto, Oddelek za upravne notranje zadeve,
izdaja po pooblastilu načelnika št. 031-8/2002
z dne 4. 9. 2002, na podlagi 44. člena Zakona o tujcih (ZTuj-1-UPB1, Uradni list RS, št.
108/02 – prečiščeno besedilo) in 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP,
Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02), po
uradni dolžnosti, v upravni zadevi razveljavitve
dovoljenja za prvo prebivanje Faruku Kryeziu,
z zadnjim prebivališčem na naslovu Ljubljana,
Slape 20, naslednji sklep:
Faruku Kryeziu, roj. 6. 2. 1983, v kraju
Reti, Srbija in Črna gora, z zadnjim prebivališčem na naslovu Ljubljana, Slape 20, se
v postopku razveljavitve dovoljenja za prvo
prebivanje, postavi začasna zastopnica Majda Struna, delavka tukajšnjega upravnega
organa, ki ga bo zastopala v tem postopku,
dokler ne nastopi stranka sama.
Št. 25201-2381/2003 1205
Ob-6457/04
Republika Slovenija, Upravna enota Novo
mesto, Oddelek za upravne notranje zadeve,
izdaja po pooblastilu načelnika št. 031-8/2002
z dne 4. 9. 2002, na podlagi 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 Shukriju Kryeziu,
z zadnjim prebivališčem na naslovu Ljubljana, Slape 20, naslednji sklep:
Shukri Kryeziu, roj. 8. 12. 1977, v kraju
Reti, Srbija in Črna gora, z zadnjim prebivališčem na naslovu Ljubljana, Slape 20, se
v postopku razveljavitve dovoljenja za prvo
prebivanje, postavi začasna zastopnica Majda Struna, delavka tukajšnjega upravnega
organa, ki ga bo zastopala v tem postopku,
dokler ne nastopi stranka sama.
Št. 2/05-09-21102-971/2003 Ob-6459/04
Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, na podlagi 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99,
70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-2003 z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Dominika Matuška, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Dominiku Matušku, roj. 23. 4. 1972, s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Kunaverjeva ulica 7, v Ljubljani, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enota 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. 2/05-09-21102-696/2003 Ob-6462/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, na podlagi 51. člena Zakona o

splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice
št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Branka Kužnika, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Branku Kužniku, roj. 28. 2. 1963, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Jurčkova cesta 41, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-11-21102-667/2002-11 Ob-6531/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice
št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Ermina Šabića, brez stalnega
prebivališča v Republiki Sloveniji, izdaja po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Erminu Šabiću, roj. 29. 4. 1959, brez stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, 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. 2/05-11-21102-23/2002-22 Ob-6532/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99,
70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča za Miha Kreslina, sedaj neznanega prebivališča, izdaja po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Mihu
Kreslinu, roj. 9. 8. 1977, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Ob Sotočju 6,
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. 2/05-08-21102-44/2004-11 Ob-6535/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice
št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Filipović Aleksandra, sedaj
neznanega prebivališča, izdaja naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Filipović Aleksandru, roj. 10. 9. 1949, brez
stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji,
se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi

Stran

Št. 2/05-08-21102-894/2003 Ob-6536/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice
št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Popović Bora, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Popović Boru, roj. 9. 1. 1955, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na Podmilščakovi ulici 14 v Ljubljani, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-32-21102-737/2002-18 Ob-6537/04
Upravna enota Ljubljana, na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice
št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v
upravni zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Kavčič Matjaža in Kavčič
Sonje, sedaj neznanega prebivališča, izdaja
po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika strankama
Kavčič Matjažu, roj. 21. 7. 1973 in Kavčič
Sonji, roj. 1. 8. 1978, s prijavljenim stalnim
prebivališčem v Ljubljani, Aljaževa ulica 5,
se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranki
v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik, oziroma
stranki sami ali njun pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209-898/2001
Ob-6538/04
Upravna enota Izola 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 ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča Alojza
Dobrajca, sedaj neznanega prebivališča,
po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Nedo Božič iz Izole, Ulica Frana Marušiča 2, tajnico Krajevne skupnosti Livade, se
postavi za začasno zastopnico stranki Dobrajc Alojzu, rojenemu 26. 4. 1961 v Slovenj
Gradcu, s prijavljenim stalnim prebivališčem
na naslovu Izola, Ulica Emilia Driolia 009,
sedaj neznanega prebivališča.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi sama stranka, njen zastopnik ali
pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209-842/2003-519
Ob-6573/04
Upravna enota Maribor izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) – ZUP in pooblastila
načelnika št. 123-05-16/97-0610/13 z dne
13. 10. 2003, v upravni zadevi ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča za Orel
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Tamaro Viljevno, katere prebivališče je neznano, naslednji sklep:
1. Orel Tamari Viljevni, roj. 20. 9. 1938 v
Kijevu, s prijavljenim stalnim prebivališčem
v Mariboru, Tomšičeva ulica 40 se postavi
začasni zastopnik Janez Grušovnik, delavec
Upravne enote Maribor.
2. Začasni zastopnik zastopa stranko le
toliko časa, dokler bodo podani razlogi za
to oziroma dokler v postopku ne nastopi
stranka sama, njen pooblaščenec ali zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209-229/2003-519
Ob-6574/04
Upravna enota Maribor izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila
načelnika št. 123-05-16/97-0610/13 z dne
13. 10. 2003, v upravni zadevi ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča za Ters
Petra, katerega prebivališče je neznano,
naslednji sklep:
1. Ters Petru, roj. 14. 8. 1969 v Mariboru,
s prijavljenim stalnim prebivališčem v Mariboru, Ulica Moše Pijada 43 se postavi začasni zastopnik Janez Grušovnik, delavec
Upravne enote Maribor.
2. Začasni zastopnik zastopa stranko le
toliko časa, dokler bodo podani razlogi za
to oziroma dokler v postopku ne nastopi
stranka sama, njen pooblaščenec ali zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209-1337/2003-1247
Ob-6658/04
Republika Slovenija, Upravna enota Novo
mesto, Oddelek za upravne notranje zadeve,
izdaja po pooblastilu načelnika št. 031-8/2002
z dne 4. 9. 2002, na podlagi 51. člena Zakona
o splošnem upravnem postopku (ZUP, Uradni
list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02), po uradni
dolžnosti, v upravni zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Natalije Šketa, z zadnjim stalnim prebivališčem na naslovu
Podgrad št. 10, naslednji sklep:
1. V zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča se Nataliji Šketa, roj.
16. 6. 1967 v kraju Tuapse, Rusija, postavi
začasno zastopnico Majdo Struna, delavko
Upravne enote Novo mesto, Oddelka za
upravne notranje zadeve.
2. Začasni zastopnici se vroči sklep
Oddelka za upravne notranje zadeve št.
209-1337/2003 z dne 3. 3. 2004.
Št. 209-128/2004-1247
Ob-6661/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Novo mesto, Oddelek za upravne notranje
zadeve, izdaja po pooblastilu načelnika št.
031-8/2002 z dne 4. 9. 2002, na podlagi 51.
člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in
52/02), po uradni dolžnosti, v upravni zadevi
ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Antona Tkačenka, ki ima prijavljeno
stalno prebivališče na naslovu Podgrad št.
10 in ga zastopa zakonita zastopnica Natalija Šketa s stalnim prebivališčem na naslovu
Podgrad št. 10, naslednji sklep:
1. V zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča se Antonu Tkačenku, roj.
2. 10. 1988 v kraju Tuapse, Rusija, postavi
začasno zastopnico Majdo Struna, delavko
Upravne enote Novo mesto, Oddelka za
upravne notranje zadeve.
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2. Začasni zastopnici se vroči sklep
Oddelka za upravne notranje zadeve št.
209-128/2004 z dne 3. 3. 2004.
Št. 209-129/2004-1247
Ob-6663/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Novo mesto, Oddelek za upravne notranje
zadeve, izdaja po pooblastilu načelnika št.
031-8/2002 z dne 4. 9. 2002, na podlagi
51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (ZUP, Uradni list RS, št. 80/99,
70/00 in 52/02), po uradni dolžnosti, v
upravni zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča Veronike Šketa,
ki ima prijavljeno stalno prebivališče na
naslovu Podgrad št. 10 in jo zastopa zakonita zastopnica Natalija Šketa s stalnim
prebivališčem na naslovu Podgrad št. 10,
naslednji sklep:
1. V zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča se Veroniki Šketa,
roj. 26. 6. 1998 v Ljubljani, postavi začasno
zastopnico Majdo Struna, delavko Upravne
enote Novo mesto, Oddelka za upravne notranje zadeve.
2. Začasni zastopnici se vroči sklep
Oddelka za upravne notranje zadeve št.
209-129/2004 z dne 3. 3. 2004.
Št. 356-02-254/2004
Ob-6751/04
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje,
prostor in energijo, Območna enota Ljubljana, izdaja na podlagi 26. člena Zakona
o graditvi objektov (ZGO-1, Ur. l. RS, št.
110/02), 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99
in 70/00), v zadevi postavitve začasnega
zastopnika v inšpekcijskem postopku naslednji sklep:
Občina Ig, Ig 72, 1292 Ig, ki jo zastopa župan Cimperman Janez, se postavi
za začasnega zastopnika v postopku
gradbene inšpekcije, Inšpektorata RS za
okolje, prostor in energijo, Območna enota Ljubljana, ki ga ta vodi pod opravilno
številko 356-02-254/2004-MK, v upravni
zadevi nevarnega objekta lastnika Minatti
Vladimirja, Falkestrasse 7, 41464 Neuss,
Deutchland.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 013-4/2004-5
Ob-6442/04
Sindikat podjetja Pecivo d.d. Nova
Gorica, s sedežem Nova Gorica, Rejčeva
ulica 26, katerega Pravila sindikalne skupine so bila sprejeta v hrambo z odločbo
upravnega organa št. 013-99/93-I/Ub dne
25. 11. 1993 in so bila vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zaporedno št. 74,
se z dnem 17. 12. 2003 izbriše iz evidence
statutov sindikatov.
Št. 114-6/2004-310
Ob-6443/04
Pravila Sindikalne podružnice SKEI
Croning livarna d.o.o. Ravne, s sedežem na Ravnah na Koroškem, Koroška
cesta 14, se z dnem 1. 3. 2004, hranijo
pri Upravni enoti Ravne na Koroškem in
so vpisana v evidenco statutov sindikatov
pod zap. št. 16.

Št. 114-5/2004-310
Ob-6444/04
Pravila Sindikalne podružnice SKEI
Slovenske železarne, Metal Ravne d.o.o.,
s sedežem na Ravnah na Koroškem, Koroška cesta 14, se z dnem 1. 3. 2004, hranijo pri Upravni enoti Ravne na Koroškem
in so vpisana v evidenco statutov sindikatov
pod zap. št. 15.
Št. 114-4/2004-310
Ob-6446/04
Pravila Sindikalne podružnice SKEI
Sistemska tehnika d.o.o., Skupina Viator
& Vektor, s sedežem na Ravnah na Koroškem, Koroška cesta 14, se z dnem 1.
3. 2004, hranijo pri Upravni enoti Ravne na
Koroškem in so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 14.
Št. 114-3/2004-310
Ob-6447/04
Pravila Sindikalne podružnice SKEI
Stroji d.o.o. Ravne, s sedežem na Ravnah na Koroškem, Koroška cesta 14, se
z dnem 1. 3. 2004, hranijo pri Upravni enoti
Ravne na Koroškem in so vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 13.
Št. 114-8/2004-310
Ob-6449/04
Pravila Sindikalne podružnice SKEI
SŽ, Oprema Ravne d.o.o., s sedežem na
Ravnah na Koroškem, Koroška cesta 14,
se z dnem 1. 3. 2004, hranijo pri Upravni
enoti Ravne na Koroškem in so vpisana
v evidenco statutov sindikatov pod zap.
št. 18.
Št. 114-7/2004-310
Ob-6451/04
Pravila Sindikalne podružnice SKEI
Kovani valji Ravne d.o.o. Ravne, s sedežem na Ravnah na Koroškem, Koroška
cesta 14, se z dnem 1. 3. 2004, hranijo pri
Upravni enoti Ravne na Koroškem in so
vpisana v evidenco statutov sindikatov pod
zap. št. 17.
Št. 114-9/2004-310
Ob-6453/04
Pravila Sindikalne podružnice SKEI
Serpa Ravne d.o.o., s sedežem na Ravnah na Koroškem, Koroška cesta 14, se
z dnem 1. 3. 2004, hranijo pri Upravni enoti
Ravne na Koroškem in so vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 19.
Št. 028-1/2004-4
Ob-6548/04
Pravila Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije, Sindikalne podružnice AR Avto d.o.o. s sedežem Ljutomerska
29, Gornja Radgona, ki so bila z odločbo št.
028-09/1995-03 z dne 16. 1. 1996 vzeta v
hrambo pri Občini Gornja Radgona pod zaporedno številko 45, se vzamejo iz hrambe
in izbrišejo iz evidence statutov sindikatov z
dne 4. 3. 2004.
Št. 024-1/2004-20691
Ob-6648/04
Upravna enota Ruše, z dnem izdaje te
odločbe hrani statut z nazivom Statut sindikata podjetja TDR Metalurgija d.d. KNSS
– Neodvisnost, ki ga je na ustanovnem zboru, dne 17. 2. 2004, sprejel Sindikat podjetja TDR Metalurgija d.d., na podlagi 9. člena
Statuta Konfederacije novih sindikatov Slovenije Neodvisnost in na podlagi Sindikata
mariborske regije KNSS – Neodvisnost, z
imenom Sindikat podjetja TDR Metalurgija d.d. KNSS – Neodvisnost in sedežem
Tovarniška 51, Ruše.
Statut sindikata je vpisan v evidenco
statutov sindikatov Upravne enote Ruše,
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Št.

pod zaporedno številko 30 z dnem 3. 3.
2004. Identifikacija – matična številka je
1499971.

Lastniški delež: 100% lastnik: Skyline
d.o.o. Ljubljana.
Člani organa upravljanja: Milena Prosen,
Lojze Prosen, Nana Kokl.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-1/04
Ob-6551/04
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je
2. 3. 2004 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list
RS, št. 56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je nameravana koncentracija družbe
Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska
c. 29, 1000 Ljubljana, in družbe Mladinska knjiga Birooprema d.d., Dunajska c.
121, 1000 Ljubljana, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Priglasitev koncentracije temelji na nameravani pridobitvi večinskega deleža družbe Mladinska knjiga Založba d.d. v družbi
Mladinska knjiga Birooprema d.d. Pridobitev
nadzora nad drugim podjetjem pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih informacij Urad ugotavlja, da
ni nevarnosti ustvarjanja oziroma krepitve
prevladujočega položaja med dejavnostmi
v koncentraciji udeleženih družb. V zadevi
priglašene koncentracije ni izkazan resen
sum o neskladnosti koncentracije s pravili
konkurence. Koncentracija ne bo povečala
moč enega ali več podjetij, posamično ali
skupno, ki bi pri tem bistveno zmanjšala
ali onemogočala učinkovito konkurenco na
upoštevnem trgu. Urad obravnavani koncentraciji zato ne bo nasprotoval.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-69/2003-16
Ob-6552/04
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 4. 3. 2004
na podlagi priglasitve nameravane koncentracije izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS,
št. 56/99; ZPOmK) odločil, da je nameravana
koncentracija družb Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Škofjeloška
cesta 6, Kranj (v nadaljevanju: Sava), in
Naravni park Terme 3000 Moravske Toplice, d.d., Kranjčeva 12, Moravske Toplice (v
nadaljevanju: Terme 3000), skladna s pravili
konkurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla z nakupom
večinskega kapitalskega deleža družbe Terme 3000 s strani družbe Sava, s čimer bo
slednja pridobila možnost izvajanja nadzora
nad družbo Terme 3000.
Urad je presojal skladnost koncentracije s pravili konkurence na trgu kongresnih
zmogljivosti in na trgu storitev golf igrišč. Na
podlagi podatkov iz priglasitve, drugih dostopnih podatkov ter ob upoštevanju stanja
konkurence na trgu kongresnih zmogljivosti
in trgu storitev golf igrišč, značilnosti ponudbe
in povpraševanja na teh trgih in predvidevanj
glede razvoja trgov v prihodnosti, je Urad
ugotovil, da v primeru obravnavane koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti
koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-6524/04
Lastniki (fizične in pravne osebe), ki imajo več kot 5% kapitala družbe Primorske novice, d.o.o. Koper, na dan 31. 12. 2003 so:
Pravna oseba
Banka Koper d.d.
Modra linija d.d.
Primorje d.d.
Dnevnik d.d.

Sedež
Pristaniška 14, Koper
Pristaniška 8, Koper
Vipavska cesta 3, Ajdovščina
Kopitarjeva 2-4, Ljubljana

Uprava Primorskih novic, d.o.o. Koper:
direktorica Barbara Verdnik.
Ob-6525/04
Ime medija: POP TV, d.o.o.
Fizične ali pravne osebe, ki imajo v
premoženju izdajatelja najmanj 5% delež
kapitala ali 5% delež upravljalskih oziroma
glasovalnih pravic: Produkcija Plus, d.o.o.,
Kranjčeva 26, Ljubljana.
Zakoniti zastopnik izdajatelja je Marjetka
Horvat, direktorica.
Ob-6527/04
Ime medija: Kanal A, d.o.o.
Fizične ali pravne osebe, ki imajo v
premoženju izdajatelja najmanj 5% delež
kapitala ali 5% delež upravljalskih oziroma
glasovalnih pravic: Produkcija Plus, d.o.o.,
Kranjčeva 26, Ljubljana.
Zakoniti zastopnik izdajatelja je Marjetka
Horvat, direktorica.
Ob-6530/04
Podatki o osebah, ki imajo najmanj 5%
lastniški ali upravljalski delež oziroma delež
glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja
splošno-informativnega televizijskega programa ROPOT TV: Andrej Pinterič, Mostec
5a, 8257 Dobova: 50% ter Franjo Boh, Kettejeva 10, 8250 Brežice: 50%.
Št. 04/2004
Ob-6646/04
Ime javnega glasila: TV Primorka Šempeter pri Gorici.
Lastniki z najmanj 5% deležem kapitala
in upravljalskih pravic:
1. Anton Vencelj, Gradnikove brigade 39,
5000 Nova Gorica, 12,276.822 SIT osnovni
vložek ali 51,59% poslovni delež,
2. Jure Škrlep, Vrtojba – Ulica 9. septembra 197, 5290 Šempeter pri Gorici,
3,363.650 SIT osnovni vložek ali 14,03%
poslovni delež,
3. VA d.o.o., Gradnikove brigade 39,
5000 Nova Gorica, 11,873.836 SIT osnovni
vložek ali 21,04% poslovni delež.
Direktor: Jure Škrlep.
Nadzorni svet: Anton Vencelj, Amelija
Prinčič, Igor Prinčič.
Ob-6656/04
Izdajatelj Utripa Savinjske doline je Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, ki je v
100-odstotni lasti Občine Žalec.
Ob-6689/04
Televizijski program: Studio Signal.
Izdajatelj: Skyline d.o.o., Ljubljana.
Sedež: Celovška 150, 1000 Ljubljana.

Stran

Ob-6763/04
Ime javnega glasila: Radio Max.
Izdajatelj: Santi d.o.o., Rozmanova cesta
34, 8000 Novo mesto.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe
in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala oziroma upravljalskih pravic: Trade Star d.o.o.,
Dunajska 106, 1000 Ljubljana – 100%.
Direktor: Tomaž Čop.
Ob-6764/04
Ime medija: Šolski razgledi.
Izdajatelj: Šolski razgledi, d.o.o., Poljanski nasip 28, 1000 Ljubljana.
Imetniki deležev v osnovnem kapitalu
družbe:
– 51,02-odstotni delež: Šolski razgledi,
d.o.o., Poljanski nasip 28, Ljubljana,
– 28,87-odstotni delež: Lučka Lešnik,
Katreževa pot 20, Ljubljana,
– 10,14-odstotni delež: Stanko Šimenc,
Valjavčeva 4, Kranj,
– 9,97-odstotni delež: Marija Ana Kunej,
Jakšičeva 3, Ljubljana.
Organa upravljanja sta skupščina in
direktor.
Direktorica je Lučka Lešnik.
Ob-6775/04
Ime medija: Čenča.
Izdajatelj in 100% lastnik: Božica Vovk
s.p., izdajanje časopisa, Kočevarjeva ulica
20, 8000 Novo mesto.
Odgovorni urednik: Božica Vovk.
Vir financiranja: oglaševanje.

Sklepi o privatizaciji
Št. 3-1/2004
Ob-6519/04
Na podlagi 16. in 17. člena Zakona o
zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur.
l. RS, št. 30/98) – v nadaljevanju: ZZLPPO
ter 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99) – v
nadaljevanju: ZUP ter točke 15.2. Statuta
Slovenske razvojne družbe izdaja Slovenska razvojna družba d.d. v likvidaciji – v nadaljevanju: SRD d.d. v likvidaciji
sklep o privatizaciji
družbe Metalka Commerce d.o.o.
Ljubljana
1. V družbi Metalka Commerce, d.o.o.,
Ljubljana, Dalmatinova 2, matična številka:
5111188, dejavnost: trgovina na debelo in
drobno s kovinskimi izdelki, inštalacijskim
materialom in napravami za ogrevanje, SRD
d.d. v likvidaciji izvede privatizacijo poslovnega deleža v nominalni višini 142,520.000
SIT, kar predstavlja 43,21% v osnovnem
kapitalu družbe.
2. Poslovni delež v višini 5,258.000 SIT,
kar predstavlja 1,60% osnovnega kapitala,
se zaradi zavarovanja denacionalizacijskega
zahtevka vlagateljice Kosanc Fride, zadrži na
SRD d.d. – v likvidaciji do pravnomočne odločitve denacionalizacijeksga postopka.
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3. Privatizacija se izvede na sledeče
načine:
3.1. poslovni
delež
v
višini
28,504.000 SIT, kar predstavlja 20% od
poslovnega deleža iz točke 1. izreka tega
sklepa oziroma 8,64% osnovnega kapitala
družbe, SRD d.d. – v likvidaciji ponudi v odkup z uporabo načina interne razdelitve;
3.2. poslovni
delež
v
višini
57,008.000 SIT, kar predstavlja 40% od
poslovnega deleža iz točke 1. izreka tega
sklepa oziroma 17,28% osnovnega kapitala
družbe, SRD d.d. – v likvidaciji ponudi v odkup z uporabo načina notranjega odkupa;
3.3. poslovni
delež
v
višini
57,008.000 SIT, kar predstavlja 40% od
poslovnega deleža iz točke 1. izreka tega
sklepa oziroma 17,28% osnovnega kapitala
družbe, SRD d.d. – v likvidaciji ponudi v odkup strateškemu partnerju z načinom javne
prodaje – javnega zbiranja ponudb.
4. Vplačilo kupnine iz:
4.1. točke 3.1. in 3.2. – interna razdelitev in notranji odkup, se izvrši z lastniškimi
certifikati oziroma potrdili za manj izplačane
neto osnovne plače, pri čemer morajo upravičenci najprej uporabiti potrdila in šele nato
lastniške certifikate;
4.2. točke 3.3. – prodaja strateškemu
kupcu se izvrši z gotovino.
5. Prodajna cena poslovnega deleža:
5.1. iz točke 3.1. in 3.2. tega sklepa
znaša za nominalno vrednost 14.000 SIT
70.370 SIT, pri čemer se pri kupnini za delež iz točke 3.2. – notranji odkup upošteva
50% popust;
5.2. iz točke 3.3. tega sklepa znaša
118,855.078 SIT in predstavlja prvo izhodiščno prodajno ceno.
6. Poslovni delež, ki je predmet privatizacije, daje imetniku pravico do udeležbe pri
upravljanju družbe, pravico do dela dobička
in pravico do sorazmernega dela preostalega
premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
Poslovni deleži so prosto prenosljivi, razen
poslovni deleži iz točke 3.1 in 3.2., ki so jih
imetniki odkupili z lastniškimi certifikati oziroma potrdili, pri katerih je prenosljivost omejena na rok dveh let, šteto od izteka roka za
vpis in vplačilo teh poslovnih deležev.
Pravni pouk
Zoper ta sklep je dopustna pritožba na
Ministrstvo za gospodarstvo v roku 15 dni
od vročitve oziroma zadnje objave. Pritožba
se pošlje pisno ali poda ustno na zapisnik
Slovenski razvojni družbi, d.d., v likvidaciji,
Dunajska 160, Ljubljana.
Slovenska razvojna družba, d.d.
v likvidaciji
predsednik nadzornega sveta
Izidor Rejc

Objave
gospodarskih družb
Ob-6602/04
Družba Futura Design Inženiring, d.o.o.,
Ljubljana (v nadaljevanju: Futura Design Inženiring, d.o.o.) na podlagi 533.f člena Zakona
o gospodarskih družbah objavlja naslednje
obvestilo:
1. Dne 15. 3. 2004 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tav-
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čarjeva ulica 9, predložen Oddelitveni načrt
družbe Futura Design Inženiring, d.o.o.
2. Na sedežu družbe Futura Design Inženiring, d.o.o., Poljanski nasip 6, Ljubljana,
je od 15. 3. 2004 do 15. 4. 2004 v času od
8. do 12. ure na vpogled Oddelitveni načrt
družbe Futura Design Inženiring, d.o.o., letno poročilo Futura Design Inženiring, d.o.o.
za zadnja tri leta in poročilo o reviziji ustanovitve nove družbe.
3. Vsakemu družbeniku, upniku in delavcu se bo na njihovo zahtevo najkasneje
naslednji dan brezplačno dal prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
4. Na skupščini bo uprava družbe razložila Oddelitveni načrt, prav tako pa bo
družbenike obvestila o vseh morebitnih pomembnih spremembah premoženja družbe
v obdobju od sestave Oddelitvenega načrta
do zasedanja skupščine. Za pomembno se
šteje predvsem tista sprememba, zaradi
katere bi bilo primerno drugačno menjalno
razmerje.
Futura Design Inženiring, d.o.o.
uprava

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-6682/04
Direktor družbe Kemična tovarna Domžale d.o.o., Ljubljanska 114, 1230 Domžale,
Matjaž Hafner, družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod. št. reg. vl.
1/04472/00, skladno z določbo 454. člena
Zakona o gospodarskih družbah, objavlja
naslednje sklepe:
1. sklep: osnovni kapital v družbi, ki
znaša 1.509,530.068,90 SIT se zniža za
1.300,000.000 SIT tako, da bo novi znižani
osnovni kapital znašal 209,530.068,90 SIT.
Znižanje osnovnega kapitala se izvede z izplačilom družbeniku v višini 1.300,000.000
SIT po prejetju sklepa o znižanju osnovnega
kapitala.
2. sklep: upnike pozivamo, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Helios Kemična tovarna
Domžale d.o.o.
direktor: Matjaž Hafner

Javne prodaje delnic
Ob-6522/04
Slovenska zadružna kmetijska banka
d.d. Ljubljana objavlja
ponudbo
za prodajo rednih delnic
podjetja Labod d.d.
Prodajalec: Slovenska zadružna kmetijska banka d.d. Ljubljana, Kolodvorska 9,
1000 Ljubljana.
Predmet prodaje: 60.000 rednih delnic
podjetja Labod Konfekcija d.d., Seidlova c.
35, 8000 Novo mesto (oznaka LNMG).
Ponudniki lahko kupijo redne delnice
podjetja Labod d.d. le v kvoti 60.000 delnic
LNMG.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje, je izključena.

Ponudnik, ki želi kupiti ponujene delnice,
mora poslati pisno ponudbo (ponudba mora
vsebovati: kupnino, način in rok plačila) na
naslov: Slovenska zadružna kmetijska banka d.d. Ljubljana, Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od objave.
Ponudnik se mora zavezati, da bo podpisal pogodbo o nakupu 60.000 delnic LNMG
najkasneje v 15 dneh po prejemu obvestila,
da je bil izbran in jih plačal najkasneje v 15
dneh po podpisu pogodbe.
Banka bo v osmih dneh po zaključku zbiranja ponudb obvestila ponudnike o izboru.
Kolikor najboljši ponudnik ne podpiše
pogodbe ali ne plača v rokih, navedenih
v pogodbi, ki so določeni v tem razpisu,
banka sklene pogodbo z drugim najboljšim
ponudnikom.
Slovenska zadružna kmetijska
banka d.d.
uprava banke

Sklici skupščin
Ob-6744/04
Popravek
Delničarji družbe Rogaška Crystal družba pooblaščenka d.d. zahtevamo v zvezi
s sklicem skupščine delničarjev Rogaška
Crystal družba pooblaščenka d.d., ki bo
dne 24. 3. 2004 ob 14. uri, v prostorih Kulturnega centra Rogaška Slatina, Celjska
cesta 3a, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 15-16 z dne 20. 2. 2004, sledeče:
V objavi dnevnega reda zgoraj navedene
skupščine delničarjev je prišlo do dveh napak, in sicer:
(a) ime predlagane osebe za člana nadzornega sveta ni »Marjan Konstantin« ampak »Marjana Konštantin«, kar je razvidno iz
priložene izjave navedene osebe ter
(b) datum, ki je podlaga za udeležbo delničarjev in uresničevanje glasovalne pravice ni »24. 3. 2004«, ki je datum zasedanja
skupščine ampak »14. 3. 2004«, ki je deset
dni pred zasedanjem skupščine. Na podlagi 74. člena statuta družbe Rogaška Crystal
družba pooblaščenka d.d. ter 285. člena
ZGD, sestavljajo skupščino tisti imetniki
delnic, ki so deseti dan pred zasedanjem
skupščine vpisani v delniško knjigo.
Delničarji:
Miran Strmčnik
Stjepan Križnik
Iniciativni odbor delničarjev
družbe Rogaška Crystal
družba pooblaščenka d.d.,
pooblaščenec Miran Strmčnik
Ob-6521/04
Na zahtevo Slovenske odškodninske
družbe d.d., Ljubljana in družbe Infond ID,
posebna investicijska družba d.d., Maribor,
na podlagi 284. člena ZGD in 6.3 člena
statuta družbe Steklarna »Rogaška« d.d.,
Rogaška Slatina, Ulica talcev 1, uprava
družbe sklicuje
skupščino,
ki bo dne 14. 4. 2004 ob 13. uri, na sedežu družbe, Ulica talcev 1, v Rogaški Slatini z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Kristjana Antona Kontarščaka,
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za preštevalce glasov pa Rejo Zupanec in
Veroniko Kitak.
Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar Friderik Bukovič iz
Maribora.
2. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov
družbe.
Predlog sklepa: na podlagi 67.1 Zakona
o prevzemih se imenuje družba Constantia
UHY, d.o.o., Ljubljana, Vilharjeva 27, za
posebnega revizorja zaradi preveritve posameznih poslov, ki jih je Steklarna » Rogaška« d.d. v zadnjih štirih letih(leta 2000,
2001, 2002 in 2003) sklenila z obvladujočo
družbo Rogaška Crystal, d.d. in z njo povezano družbo ali na pobudo oziroma v interesu teh družb ter za preveritev vseh drugih
dejanj, ki jih je Steklarna »Rogaška« d.d.
storila ali opustila na pobudo oziroma v interesu obvladujoče družbe Rogaške Crystal,
d.d. ali z njo povezane družbe.
Revizor naj preveri za leta 2000, 2001,
2002 in 2003 sorazmernost prejemkov članov uprave, nadzornega sveta in vodstvenih
delavcev družbe z njihovimi nalogami in s
finančnim stanjem družbe.
Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe Steklarna »Rogaška« d.d.,
Rogaška Slatina, Ulica talcev 1, vsak delovni
dan od 9. do 12. ure od dneva objave dalje.
Delničarji se lahko udeležijo skupščine in
uresničujejo glasovalne pravice na njej, če
so njihove delnice vknjižene v KDD – 10 dni
pred zasedanjem skupščine.
Delničarji in njihovi pooblaščenci se lahko udeležijo skupščine ter uresničujejo glasovalne pravice na njej, če se prijavijo na
skupščino najmanj 3 dni pred skupščino.
Steklarna »Rogaška« d.d.
uprava

Razreši se likvidacijski upravitelj družbe:
B.W.A., svetovanje in upravljanje d.o.o., Dunajska cesta 49, Ljubljana.
Likvidacijski upravitelj je upravičen do
povračila stroškov in plačila iz naslova
funkcije likvidacijskega upravitelja, skladno
sklepu nadzornega sveta družbe.
V sodnem registru družbe Blagovnica
Bežigrad d.d. – v likvidaciji se izbriše pristavek »v likvidaciji«, ter tudi se izbriše
likvidacijski upravitelj družba: B.W.A. svetovanje in upravljanje d.o.o., Dunajska cesta
49, 1000 Ljubljana.
Gradivo, ki je predmet obravnavanja in
odločanja na skupščini je vsem delničarjem
na vpogled na sedežu uprave družbe, vsak
delovni dan med 9. in 11. uro.
Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
posredovani na naslov družbe v pisni obliki
in obrazloženi, in sicer v roku 7 dni po objavi tega sklica.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic družbe, njihovi pooblaščenci
ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Glasovalno pravico lahko uresničujejo
vsi delničarji njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najmanj 3 dni pred zasedanjem
skupščine na sedežu uprave družbe prijavijo svojo udeležbo. Delničarji oziroma pooblaščenci so se dolžni izkazati z osebnim
dokumentom in pisnim pooblastilom, pred
pričetkom zasedanja skupščine, zakoniti
zastopniki pa tudi z izpiskom iz sodnega
registra, ne starejšim od 30 dni.
Kolikor v času napovedanega sklica
skupščine družbe ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje družbe naslednjega dne
ob 10.30, v istih prostorih, pri čemer bo
skupščina v takem primeru odloča ne glede
na število prisotnih delnic.
Emona Blagovnica Bežigrad d.d.
v likvidaciji
B.W.A. svetovanje in upravljanje d.o.o.,
Ljubljana

Ob-6578/04
Na podlagi točke 10.1.2 Statuta ID Maksime d.d., investicijske družbe, Trg republike 3, Ljubljana, direktor družbe ID Maksime
d.d., investicijske družbe vabi delničarje na
2. sejo skupščine
ID Maksime d.d., investicijske družbe,
ki bo 13. 4. 2004 ob 10. uri v Okrogli
dvorani poslovne stavbe TR3, Trg republike
3, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Dušan Kecman, za preštevalko
glasov se izvoli Karmen Cerar, za notarja
skupščine se imenuje Miro Košak.
2. Odločanje o spremembah firme,
skrajšane firme, dejavnosti in statuta zaradi
uskladitve ID Maksime d.d., investicijske
družbe z določbami Zakona o investicijskih
skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1),
ki urejajo investicijske družbe.
Predlogi sklepov:
2.1. Predlog sklepa:
Spremeni se:
a) firma ID Maksime d.d., investicijske
družbe tako, da po novem glasi: »Maksima,
delniška investicijska družba, d.d.«;
b) skrajšana firma ID Maksime d.d., investicijske družbe tako, da po novem glasi:
»Maksima, delniška ID, d.d.«;
c) dejavnost ID Maksime d.d., investicijske družbe tako, da sklad po novem opravlja dejavnost javnega zbiranja denarnih
sredstev in investiranja tako zbranih sredstev v vrednostne papirje in druge likvidne

finančne naložbe po načelih razpršitve tveganj, skladno z ZISDU-1 in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi.
Ta dejavnost je klasificirana pod naslednjo šifro dejavnosti:
– J/65.230 Drugo finančno posredništvo, d.n.
2.2. Predlog sklepa: skupščina sprejme
naslednje spremembe in dopolnitve statuta ID Maksime d.d., investicijske družbe v
predloženem besedilu, ki je kot Priloga št. 1
sestavni del tega sklepa.
2.3. Predlog sklepa: nadzorni svet ID
Maksime d.d., investicijske družbe je pooblaščen, da skladno s sprejetimi sklepi pri tej
točki dnevnega reda izdela čistopis statuta.
3. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se določi sejnina v višini 70.000 SIT neto,
predsedniku nadzornega sveta pa v višini
90.000 SIT neto.
Glasovanje in udeležba na skupščini
Na skupščini lahko glasujejo vsi delničarji
ali njihovi zastopniki, ki svojo udeležbo na
skupščini pisno prijavijo družbi vsaj tri dni pred
skupščino. Udeleženci lahko dvignejo glasovnice eno uro pred začetkom skupščine.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
vključno s spremembami in dopolnitvami
statuta, je vsem delničarjem na vpogled na
sedežu družbe v Ljubljani, Trg republike 3,
vsak ponedeljek, sredo in petek do skupščine med 10. in 12. uro.
ID Maksima d.d.
mag. Miroslav Golubič
direktor
Ob-6579/04
Likvidacijski upravitelj družbe Emona
Blagovnica Bežigrad d.d. – v likvidaciji na
podlagi pooblastil kot prejetih na 6. skupščini družbe dne 29. 8. 2003, na podlagi določb
283. člena ZGD in Statuta družbe sklicuje
7. skupščino družbe
Emona – Blagovnica Bežigrad d.d. – v
likvidaciji, Dunajska 49, 1000 Ljubljana,
ki bo dne 14. 4. 2004 ob 10.30, v prostorih uprave družbe na naslovu družbe Dunajska 49 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles (predsednik,
preštevalca glasov in notar).
Predlog sklepa: skupščina prejme predlagani dnevni red.
Za predsednika skupščina se imenuje
mag. Gorazd B. Južina.
Za sestavo notarskega zapisnika se potrdi notar Miro Košak iz Ljubljane oziroma
njegov namestnik.
2. Seznanitev skupščine o dosedanjem
poteku redne likvidacije družbe kot pričete
na podlagi skupščinskega sklepa z dne
29. 8. 2003.
Likvidacijski upravitelj družba B.W.A.
svetovanje in upravljanje d.o.o., Dunajska
cesta 49, Ljubljana, po svojem zakonitem
zastopniku poda poročilo o dosedanjem poteku likvidacije in ugotovljenih obveznostih
ter možnostih poplačil družbe v likvidaciji.
Sprejem sklepa o prenehanju postopka
redne likvidacije družbe, razrešitvi likvidacijskega upravitelja, plačilo likvidacijskega
upravitelja.
Predlog sklepa: prekine se postopek
likvidacije družbe Emona Blagovnica Bežigrad d.d. – v likvidaciji, Dunajska 49, 1000
Ljubljana.

Stran

Št. 42104
Ob-6758/04
V skladu z določili 42. in 53. člena Statuta Grad d.d. sklicujem
15. redno skupščino
delniške družbe Grad,
ki bo v sredo, 14. 4. 2004 ob 16. uri v
prostorih Grad d.d., Tržaška 118, Ljubljana.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Izvolitev organov in ugotovitev sklepčnosti.
2. Realizacija sklepov 14. redne seje
skupščine.
3. Delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
4. Cene in pravila trgovanja z lastnimi
delnicami.
5. Zamenjava člana nadzornega sveta
družbe.
Vabilo je podano skladno s 44. členom
statuta, ki tudi določa, da mora vsak delničar vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine
obvestiti družbo, da se namerava udeležiti
skupščine in glasovati.
Kolikor želi delničar uvrstitev dodatne
točke na dnevni red ali nasprotni predlog,
lahko delničarji, ki imajo vsaj 5% glasov,
to storijo, kolikor primerno obvestijo ostale
delničarje vsaj 15 dni pred sejo (najkasneje
do 30. 3. 2004), ali sedež družbe najkasneje do 23. 3. 2004, z izrecno željo, da se o
predlogu obvesti vse delničarje. Predlog je
potrebno tudi utemeljiti. (45. člen statuta).
1. točka dnevnega reda temelji na določilih 9. člena, 2. točka pa na določilih 3. člena
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poslovnika skupščine Grad d.d. 3. točka temelji na določilih 53. člena statuta Grad d.d.
in 282. ter 282.a člena ZGD. 4. točka temelji
na določilih 240. člena ZGD. 5. točka temelji
na določilih 35. člena Statuta Grad d.d.
Nadzorni svet predlaga sprejetje naslednjih sklepov:
ad 1: Izvoli se zapisnikar, verifikacijska
komisija in ugotovi sklepčnost.
ad 2: Vsi sklepi so realizirani.
ad 3: Sprejme se predlagana delitev
bilančnega dobička in skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu.
ad 4: Sprejme se predlagana cena ter
pravila trgovanja z lastnimi delnicami.
ad 5: Sprejme se predlagana zamenjava
člana nadzornega sveta.
Dividende se izplačajo najkasneje do
31. 5. 2004. Upravičenec do prejema dividende je lastnik imenske delnice, vpisan v
knjigo delnic na dan skupščine ali novi lastnik na dan izplačila dividende ob overjenem
pisnem pooblastilu prodajalca.
Gradivo in čistopis statuta je v skladu z
določbami 44. člena statuta delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, vsak delavnik od
vključno 15. 3. 2004 do 13. 4. 2004 od 9. do
13. ure. Na seji je prisoten notar.
Grad d.d.
predsednica nadzornega sveta
mag. Marija Kuhar

Nasprotni predlog
Ob-6745/04
Spodaj podpisana delničarja družbe Rogaška Crystal družba pooblaščenka d.d., Miran
Strmčnik in Stjepan Križnik sporočava v zvezi
s sklicem skupščine delničarjev Rogaška
Crystal družba pooblaščenka d.d., ki bo dne
24. 3. 2004 ob 14. uri, v prostorih Kulturnega
centra Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 15-16 z dne
20. 2. 2004, sledeč nasprotni predlog:
Nasprotni predlog k predlogu uprave pod
točko 2 dnevnega reda sklica skupščine,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 15-16
dne 20. 2. 2004, str. 934:
Nasprotni predlog sklepa se glasi:
2. Odpoklic člana nadzornega sveta in
ugotovitev prenehanja članstva v nadzornem svetu.
Predlog sklepov:
2.a.: Odpokliče se naslednji član nadzornega sveta družbe Rogaška Crystal družba
pooblaščenka d.d.: – Robert Rudolf.
2.b.: Ugotovi se, da je na podlagi podanih
pisnih odstopnih izjav prenehalo članstvo v
nadzornem svetu sledečim članom:
– Jože Bedenik,
– Anton Jost,
– Špela Sedminek,
– Janez Siter.
Obrazložitev nasprotnega predloga:
Štirje člani nadzornega sveta so odstopili
z mesta članov nadzornega sveta, zato jih ni
možno odpoklicati, ker jim je mandat že prenehal. Na podlagi 65. člena statuta družbe
Rogaška Crystal družba pooblaščenka d.d.
so podali pisne izjave o odstopu z mesta
člana nadzornega sveta: Anton Jost dne
20. 10. 2003, Jože Bedenik dne 6. 11. 2003,
Špela Sedminek dne 8. 12. 2003 ter Janez
Siter dne 20. 2. 2004. Za navedene štiri
osebe se tako le ugotovi, da jim je mandat
člana nadzornega sveta prenehal, Roberta
Rudolfa pa se odpokliče. Skladno s tem je
podan nasprotni predlog.
Delničarja bova na skupščini ugovarjala
predlogu uprave ter druge delničarje pripra-
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vila do tega, da glasujejo za najin nasprotni
predlog.
Delničarja zahtevava, da uprava sporoči
zgoraj navedeni nasprotni predlog z obrazložitvijo vsem delničarjem družbe Rogaška
Crystal družba pooblaščenka d.d. ter objavi
v glasilu družbe, vse na podlagi 78. člena
statuta družbe Rogaška Crystal družba pooblaščenka d.d. ter objavi v Uradnem listu
RS, na podlagi 47. člena statuta družbe Rogaška Crystal družba pooblaščenka d.d. in
10. ter 287. člena ZGD.
Stališče uprave:
Uprava je objavila sklic skupščine na
podlagi 284. člena ZGD tako, kot so manjšinski delničarji to predlagali. Kar zadeva
navedbe v nasprotnem predlogu, da so posamezni člani odstopili, pa uprava seznanja
skupščino, da so kasneje posamezni člani
nadzornega sveta preklicali in umaknili svoje odstopne izjave.
Uprava predlaga, da se na osnovi nasprotnega predloga, ki je bil podan s strani
delničarja Rudolf Roberta, točka 3 spremeni v točko 3a, doda se točka 3, ki se glasi:
Ugotovi se zakonitost imenovanja novega
nadzornega sveta na osnovi 28., 42. in 64.
člena statuta Rogaška Crystal Holding d.d.
Obrazložitev nasprotnemu predlogu 3.
točke dnevnega reda, ki jo podaja delničar
Robert Rudolf.
Skladno z določili 28. člena statuta in veljavnimi sklepi uprave in nadzornega sveta
znaša minimalni paket za člane nadzornega
sveta 800 delnic, ki jih morajo člani nadzornega sveta zastaviti družbi za ves čas svojega mandata in še šest mesecev za tem kot
varščino za odgovorno obnašanje.
Skladno z določili 64. člena statuta
skupščina določi točno višino minimalnega
paketa delnic in rok v katerem mora predsednik ali član nadzornega sveta pridobiti
zahtevani minimalni paket delnic (to določilo je bilo zapisano v statut z razlogom, da
lahko skupščina določi tudi višji minimalni
paket in ostrejše pogoje kot izhajajo iz 28.
člena tega statuta).
Hkrati vas kot delničar pozivam, da spoštujete določila statuta in kot sestavni del sklepa
o imenovanju novih članov nadzornega sveta
obvezno dodate določilo, da morajo novi člani
nadzornega sveta in kandidat za predsednika
nadzornega sveta kupiti od družbe po za to
določeni ceni manjkajoče delnice v roku do
pričetka prve seje nadzornega sveta oziroma
najkasneje v 30 dneh po imenovanju, če ne bo
prej seja nadzornega sveta.
Gradivo s podanimi nasprotnimi predlogi je na vpogled na sedežu uprave družbe
Rogaška Crystal Holding d.d., Ul. talcev 1,
Rogaška Slatina v času od 8. do 12. ure.
Rogaška Crystal družba
pooblaščenka d.d.

Zavarovanja
SV 279/2004
Ob-6766/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 279/2004 z dne 5. 3.
2004, je bila nepremičnina, poslovni prostor
v izmeri 49 m2 v pritličju poslovno-trgovskega
objekta Brezje, zgrajenega na parceli številka
784/2, pripisani pri vložni številki 339, katastrska občina Brezje, last zastavitelja Nocar
d.o.o., matična št. 5666805, s sedežem Ku-

rirčkova ul. 032, Miklavž na Dravskem polju,
do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 11. 12. 2002 s prodajacema
Muzek Regino in Muzek Maksimiljanom, zastavljena v korist upnice Nove kreditne banke
Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje denarne
terjatve v višini največ 10,000.000 SIT.
SV 215/04
Ob-6767/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr. št. SV 215/04 z dne 4. 3. 2004, so
nepremičnine, trisobno stanovanje v skupni
izmeri 85,56 m2, z delom kletnega prostora
v izmeri 20 m2, ki se nahaja v II. nadstropju
večstanovanjske hiše v Mariboru, Partizanska cesta 6, k.o. Maribor-Grad, ki je do celote
last Smiljana Morija, stan. Vurmat 17, Radlje
ob Dravi, poslovni prostor in hodnik v skupni
izmeri 77,65 m2, ki se nahaja v I. nadstropju
s stopnišča gledano desno, poslovno stanovanjske stavbe v Mariboru, Partizanska cesta
6, stoječe na parc. št. 1243/1, vpisani v vl.
št. 674 k.o. Maribor-Grad, ki je do celote last
Smiljan Mori Success Systems, d.o.o., Maribor, Partizanska cesta 6, in poslovni prostor
v skupni izmeri 155,35 m2, ki se nahaja v
I. nadstropju s stopnišča gledano levo, poslovno stanovanjske stavbe v Mariboru, Partizanska cesta 6, stoječe na parc. št. 1243/1,
vpisani v vl. št. 674, k.o. Maribor-Grad, ki je
do celote last Agencije Mori, d.o.o., Mariboru, Partizanska cesta 6, zastavljene v korist
upnika Raiffeisenbank Mureck, reg. zadruga
z omejenim jamstvom, Republika Avstrija,
1870572, za zavarovanje denarne terjatve
do dolžnikov Agencije Mori, d.o.o., Maribor,
Partizanska cesta 6 in Smiljan Mori Success
Systems, d.o.o., Maribor, Partizanska cesta
6, v višini 158.470 EUR v tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila, s pripadki.
SV 217/04
Ob-6768/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr. št. SV 217/04 z dne 4. 3. 2004, je
nepremičnina, dvoinpolsobno stanovanje št.
24 v skupni izmeri 66,30 m2, s pripadajočim
kletnim prostorom – shrambo št. 24, ki se nahaja v IV. nadstropju večstanovanjske hiše v
Mariboru, Goriška ulica 7, stoječe na parc. št.
178, k.o. Spodnje Radvanje, ki je do celote
last Franca Horvata, stan. Goriška ulica 7,
Maribor, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Mureck, reg. zadruga z omejenim
jamstvom, Republika Avstrija, 1870572, za
zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov
Roberta Kranjca, stan. Ob Blažovnici 107,
Limbuš in Franca Horvata, stan. Goriška ulica 7, Maribor, v višini 70.000 EUR v tolarski
protivrednosti po prodajnem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 322/04
Ob-6769/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, opr. št. SV 322/04 z dne 4. 3. 2004, je bilo
dvoinpolsobno stanovanje v izmeri 56,42 m2,
ki se nahaja v 3. nadstropju stanovanjske
hiše na naslovu Grablovičeva 40 Ljubljana,
stoječem na parc. št. 77/6 k.o. Šentpeter, vl.
št. 240, kar vse je last zastaviteljice Dizdarević Neride, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 8. 1. 1998 med Anžur
Borutom kot prodajalcem in Torić Nerido kot
kupcem, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg 18,
Maribor, mat. št. 5706491, za zavarovanje
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denarne terjatve v višini 9,000.000 SIT, vse
s pripadki.

dolžnikov Bajec Primoža in Puhov Klare v
višini 48.500 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na
dan črpanja kredita, s pripadki in obrestmi določenimi na osnovi 12 mesečnega Euribor-ja
+ 3% letno, kar znaša ob podpisu pogodbe
5,15% letno, pri čemer navedena obrestna
mera velja za čas enega leta od datuma kreditne pogodbe, nakar se določi nova obrestna
mera za naslednje leto, upoštevajoč takrat
veljavno vrednost 12-mesečnega Euribor-ja,
z zapadlostjo zadnje anuitete 30. 4. 2014, v
korist delniške družbe Bank Austria Creditanstalt d.d., matična št. 5446546, s sedežem v
Ljubljani, Šmartinska ul. 140.

SV 336/04
Ob-6770/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 336/04 z dne 5. 3.
2004, je bilo trisobno stanovanje št. 08, v
izmeri 95,65 m2 (skupaj s pripadajočimi pritiklinami in pravico souporabe skupnih delov
in naprav ter funkcionalnega dela zemljišča
v deležu, ki pripada temu stanovanju), v I.
nadstropju stanovanjskega objekta Gabrovka 61, v Gabrovki, parc. št. 943/2, vl. št. 771,
k.o. Vodice, stanovanje predstavlja 10,2%
od vrednosti stanovanjskega objekta, ki je
last zastaviteljice Gorice Hočevar, roj. 18. 7.
1957, Kamni Vrh 12, Gabrovka pri Litiji, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 8. 2.
2004, zastavljeno v korist upnice Demšar
Silvestre, Pernetova ulica 17, Trzin, za zavarovanje denarne terjatve v višini 32.400
EUR s pripadki.
SV 337/04
Ob-6771/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, opr. št. SV 337/04 z dne 5. 3. 2004, je
bilo trisobno stanovanje št. 20 s kabinetom
ter ateljejem v III. in IV. nadstropju objekta
C v soseski BS 2/1 Zupančičeva jama V2, s
pripadajočo shrambo,ki leži v stanovanjskem
objektu Hacquetova 4 v Ljubljani, v izmeri
192,85 m2, s parkirnim mestom št. 145/V2 v
3. kleti, ki je last zastavitelja Stojković Marka,
Pražakova 20, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe z dne 5. 3. 1998, zastavljeno v
korist upnice SKB banke d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve
do najvišjega zneska 300.000 EUR.
SV 338/04
Ob-6772/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz Ljubljane, opr. št. SV 338/04 z dne 5. 3. 2004, je bilo
dvosobno stanovanje v pritličju in pripadajoča
klet v skupni izmeri 57,38 m2, ki se nahaja v
stanovanjskem bloku v Logatcu, Pavšičeva
ulica 22, stoječem na parc. št. 908/10, k.o.
Blekova vas, ki je v lasti zastaviteljice Majde
Petkovšek, roj. 4. 7. 1953, Pavšičeva ulica
22, Logatec, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 16. 6. 1999, zastavljeno v korist upnika Zorman Matjaža, Ulica Josipa Ogrinca 2,
Kamnik, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 33.763 EUR s pripadki.
SV 246/04
Ob-6773/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opr. št. SV 246/04 z dne 3. 3. 2004,
je bil poslovni prostor z oznako 3/20 v izmeri
59,80 m2 in dodatne poslovne površine v
izmeri 12,40 m2, tako da znaša skupna površina 72,20 m2, vse v 2. nadstropju objekta
»SPO« – »Servisno poslovnem objektu Kare
ob vzhodni vpadnici – III. in IV. faza«, obdelan
do III. gradbene faze, ki mu pripadajo skupni
deli in naprave, ki objektu služijo za normalno
rabo ter pripadajoče stavbno in funkcionalno zemljišče, ki leži na parc. št. 1579/21 in
1570/22, k.o. Koper, last zastaviteljice družbe
z omejeno odgovornostjo M.B.L. d.o.o., logistične storitve, lastnine pridobljene na podlagi
prodajne pogodbe št. SPO-03/02 z dne 5. 12.
2002, aneksa št. 1 k prodajni pogodbi št.
SPO-03/02 z dne 5. 12. 2002, aneksa z dne
18. 2. 2004, prodajne pogodbe št. SPO-10/03
z dne 24. 12. 2003, aneksa številka 1 k prodajni pogodbi, aneksa št. SPO-10/03-A z dne

19. 1. 2004, aneksa št. 2 k prodajni pogodbi
aneks z dne 25. 2. 2004, izjave z dne 20. 2.
2004, zemljiškoknjižnega izpiska Okrajnega
sodišča v Kopru št. 845/2004 z dne 26. 1.
2004 in izbrisnega dovoljenja z dne 19. 2.
2004, zastavljeno v zavarovanje terjatve
upnice do dolžnice družbe z omejeno odgovornostjo M.B.L. d.o.o., logistične storitve v
višini 55.000 EUR z variabilno obrestno mero
3 mesečni Euribor + marža v višini 0,4% letno
(3 mesečni Euribor trenutno indikativno znaša
2,053% letno), povečani za obrestno maržo
upnice v višini 1,2% letno, ki se spreminja v
skladu z vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih merah upnice, z rokom vračila kredita 2
leti, kredit se odplačuje v osmih enakih trimesečnih obrokih v EUR ali tolarski protivrednosti
deviznega zneska obveznosti, obračunanega
po prodajnem tečaju s tečajne liste Nove Ljubljanske banke d.d., prvo odplačilo zapade v
plačilo tri mesece od datuma črpanja kredita,
vendar najkasneje 30. 6. 2004, zadnji obrok
zapade v plačilo najkasneje 31. 3. 2006, vse v
korist delniške družbe Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, Podružnica Koper, Poslovalnica Koper, matična št. 5860571, s sedežem v
Kopru, Pristaniška ul. št. 45.
SV 251/04
Ob-6774/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opr. št. SV 251/04 z dne 3. 3. 2004,
je bilo dvosobno stanovanje v skupni površini
46,75 m2, v 3. nadstopju stanovanjskega bloka z naslovom Koper, Vodopivčeva ulica 5,
ki sestoji iz 2 sob, kuhinje, sanitarij, shrambe
in drugih prostorov, last zastaviteljice Smuk
Elene do celote, lastnine pridobljene na podlagi prodajne pogodbe št. 362-599/92 z dne
16. 9. 1993 in potrdila št. 362-599/92 z dne
10. 2. 2004, zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice do dolžnice Smuk Elene, v višini
29.486,25 EUR v tolarski protivrednosti, po
srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na
dan sklenitve kreditne pogodbe, kar znaša
7,000.000 SIT glavnice z obrestno mero
EUR +6,75% letno, z zapadlostjo zadnje
anuitete najkasneje 31. 3. 2019, v korist delniške družbe Raiffeisen Krekove banke d.d.,
matična št. 5706491, s sedežem v Mariboru,
Slomškov trg št. 18.
SV 258/04
Ob-6776/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava Ferligoja iz
Kopra, opr. št. SV 258/04 z dne 5. 3. 2004,
je bilo enosobno stanovanje številka 7 v I.
nadstropju stanovanjskega bloka v Kopru, Erjavčeva ul. 22, ki stoji na parc. št. 518/2, k.o.
Semedela; stanovanje sestoji iz predsobe v
površini 4,79 m2, bivalne kuhinje v površini
13,34 m2, sobe v površini 13,97 m2, kopalnice
z WC v površini 3,22 m2, shrambe v površini
0,75 m2 in terase – balkona v površini 3,96 m2,
v skupni izmeri 40,03 m2, po kupoprodajni pogodbi št. 283/61 z dne 12. 12. 1961, v skupni
izmeri približno 42 m2, solast Bajec Primoža in
Puhov Klare, vsakega do 1/2, lastnine pridobljene na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
283/61 z dne 12. 12. 1961, zapisnika o izgubi
originalne kupoprodajne pogodbe z dne 16. 1.
1986, zapisnik notarja Ferligoj Drava iz Kopra
z opr. št. SV 206/04 z dne 24. 2. 2004, darilne
pogodbe z dne 15. 5. 1991, pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 19. 5. 1994, kupoprodajne
pogodbe z dne 6. 1. 2000, prodajne pogodbe
o prodaji stanovanja z dne 20. 1. 2004 in izpiska iz zemljiške knjige Okrajnega sodišča
v Kopru št. 639/2004 z dne 21. 1. 2004, zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice do
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SV 201/04
Ob-6777/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, opr. št. SV 201/04 z dne 3. 3. 2004, je
bilo zastavljeno enosobno stanovanje št. 30,
v IV. nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani, Šišenska 9, ki stoji na parc. št. 505/8, k.o.
Zgornja Šiška, v izmeri 47,01 m2 (oziroma
47,23 m2, s pomožnim prostorom 2,56 m2
po potrjenem etažnem načrtu), ki je last zastaviteljev Natalije Perme Denša, Andreaševa
16, Ljubljana in Domna Denša, Na vasi 14,
Dragomer, Brezovica pri Ljubljani, vsakega do
ene polovice, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 22. 1. 2004, ki sta jo sklenila s prodajalcema Matejo Gantar Kšela, in Rokom Kšela,
iz Ljubljane, Šišenska 9. Stanovanje je zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana,
matična št. 5026237, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 11,200.000 SIT s pripadki.
SV 208/04
Ob-6778/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, opr. št. SV 208/04 z dne 3. 3. 2004, je bilo
zastavljeno trisobno stanovanje št. 16/1-1 v
pritličju objekta št. 16, ki je zgrajen na parc.
št. 1858/26, vpisani v z.k. vložku št. 2727 k.o.
Rudnik, v skupni izmeri 86,55 m², z loggio v
velikosti 18,60 m², shrambo K v izmeri 10,90
m² ter atrijem v izmeri 123,22 m², vpisano v
z.k. podvložku št. 2727/1 in z dvema odkritima parkirnima mestoma, in sicer parkirno
mesto št. 16/1-1, ki leži na parc. št. 1858/10,
vpisani v z.k. vložku št. 2564 k.o. Rudnik,
kar predstavlja idealni delež do 25/584 ter
parkirno mesto št. 20/1-1, ki leži na parc.
št. 1858/10, vpisani v z.k. vložku št. 2564
k.o. Rudnik, kar predstavlja idealni delež
do 25/584, last Nagode Matija in Zupančič
Janeza, oba Lavrica, Kamnikarjeva ulica 55,
1291 Škofljica, na podlagi prodajne pogodbe
št. 4233-3/03 z dne 3. 3. 2004, sklenjene s
Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, Javnim skladom, Ljubljana, Poljanska 31.
Stanovanje je zastavljeno v korist upnika Stanovanjskega sklada RS, Javni sklad, Ljubljana, Poljanska 31, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 20,014.450 SIT s pripadki.
SV 734/2004
Ob-6779/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-734/2004 z dne 2. 3.
2004, je bilo dvosobno stanovanje št. 36 v
izmeri 55,20 m2, v VII. nadstropju stanovanjske stolpnice S-7 v Ljubljani, Šarhova 30, ki
stoji na zemljiščih parc. št. 236 in parc. št.
237, k.o. Brinje, v skupni lasti Angjele Rodeš
in Franja Rodeša, oba Ljubljana, Šarhova
30, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 10. 12. 1967, sklenjene s prodajalcem
Skladom za zidanje stanovanjskih hiš občine Ljubljana-Bežigrad v redni likvidaciji,
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zastavljeno v korist upnice Zveze bank,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Paulitschgasse 5–7, Celovec, Avstrija, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 45.000
EUR s pripadki.
SV 735/2004
Ob-6780/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-735/2004 z dne
2. 3. 2004, je bilo dvosobno stanovanje
z dvema kabinetoma (2S+2K) z oznako
B03PTST01-2 na lokaciji Ljubljana, Tacenska cesta, v velikosti: stanovanjski prostori
82,71m2, nepokrit balkon 10 m2, vrt 20 m2,
s pripadajočo shrambo B03ST01-2 v velikosti 5,44 m2 in garaža oziroma parkirno
mesto št. 95, vse v objektu B03 na naslovu
Tacenska cesta 125A, Ljubljana, ki stoji na
parc. št. 113/12 k.o. Vižmarje, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih
delih zgradbe, v lasti zastaviteljev Krajec
Mojce, stan. Pot v Hrastovec 7b, Ljubljana,
in Smolej Marka, stan. Pot v Hrastovec 7b,
Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe št.
4233-246/04 – 1 z dne 3. 2. 2004, sklenjene s prodajalcem Stanovanjskim skladom
Republike Slovenije, javnim skladom, Poljanska cesta 31, Ljubljana, zastavljeno v
korist upnice Banke Celje d.d., Vodnikova
2, Celje, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 10,400.000 SIT s pripadki.
SV 644/2004
Ob-6781/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-644/2004 z dne 25. 2. 2004,
je bilo dvosobno stanovanje z dvema kabinetoma (2S+2K) z oznako C2BPTST03 na
lokaciji Ljubljana, Tacenska cesta, v velikosti:
stanovanjski prostori 73,12 m2, pokrit balkon
4,4 m2, nepokrit balkon 11,6 m2, vrt 58 m2, s
pripadajočo shrambo C2BST03 v velikosti
9,52 m2 in garaža oziroma parkirno mesto
št. 175 in 176, vse v objektu C2B na naslovu
Tacenska cesta 121B, Ljubljana, ki stoji na
parc. št. 113/19 k.o. Vižmarje, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih
delih zgradbe, v lasti zastavitelja Mojmirja
Mraka, Pot na goro 13, Ljubljana, na podlagi
prodajne pogodbe št. 4233-259/04-1 z dne
3. 2. 2004, sklenjene s prodajalcem Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom, Poljanska cesta 31, Ljubljana,
zastavljeno v korist upnika BKS – leasing,
d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 85.000 EUR
v tolarski protivrednosti s pripadki.
SV 290/04
Ob-6782/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, Vetrinjska 11, opravilna številka
SV 290/04 z dne 2. 3. 2004, je bil poslovni
prostor, ki sestoji iz sobe številka 10 v izmeri
19,60 m2, sobe številka 13 v izmeri 27,75 m2,
WC številka 14 v izmeri 2,20 m2 ter 1/2 hodnika številka 9 v izmeri 11,80 m2 – vse v mansardi – podstrešju poslovno stanovanjske
stavbe v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 8,
zgrajeni na parceli številka 1705 katastrska
občina Maribor – Grad; last dolžnika – zastavitelja AD ACTA d.o.o., na podlagi prodajne
pogodbe z dne 19. 2. 2004, sklenjene med
njim kot kupcem in med družbo PORR, gradbeništvo, trgovina in druge storitve d.o.o. kot
prodajalcem; zastavljen v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 115.000 EUR
s pripadki.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
SV 301/04
Ob-6783/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, Vetrinjska 11, opravilna številka SV 301/04
z dne 3. 3. 2004, je bila nepremičnina – stanovanje številka 13, v 4. nadstropju v izmeri
65,90 m2 in pripadajoča kletna shramba številka 13 v izmeri 5,10 m2, kar vse se nahaja v
stanovanjskem objektu na naslovu Ulica bratov Greifov 26, Maribor, zgrajenem na parceli
številka 1168 katastrska občina Pobrežje; last
zastaviteljice Magde Delakorda, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
številka 41/93 z dne 14. 9. 1993, sklenjene
med zastaviteljico Magdo Delakorda (prej
Špiganovič) kot kupcem ter med KP Nigrad
p.o. Maribor, kot prodajalcem; zastavljena
v korist upnice Zveze bank, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Bank und Revisionsverband, registrierte Genossenschaft
mit beschränkter Haftung, za zavarovanje
denarne terjatve prej navedenega upnika do
dolžnikov – zastaviteljev Tomaža Špiganoviča
in Zrinke Krušnik, v višini 138.000 CHF.
SV 132/04
Ob-6784/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja mag. Andreja Roškerja
iz Murske Sobote, opravilna številka SV
132/04 z dne 20. 2. 2004, je bilo stanovanje
številka 3, v stanovanjski hiši na naslovu
Ormoška cesta 3, Ljutomer, ki je skupne izmere 26,10 m2 in je last zastavitelja Kaučič
Danijela, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 15. 9. 1993 in sodno overjene
dne 1. 10. 1993, s prodajalcem Mura European Fashion Design, proizvodnja oblačil Murska Sobota, p.o., Murska Sobota, Plese 2,
zastavljeno v korist upnika Raiffeisenbank St.
Stefan – Jagerberg – Wolfsberg, registrierte
Genossenschaft mit beschränkter Haftung,
St. Stefan i.R., Murecker Strasse 23, EIŠ
1870599, v zavarovanje denarne terjatve v
višini 10.000 EUR, kar je ob sklenitvi tega
sporazuma 2,381.000 SIT, s pripadki ter za
znesek 4.000 EUR iz naslova stranskih zavarovanj in pripadkov.
SV 196/2004
Ob-6785/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opr. št. SV 196/2004 z dne 27. 2.
2004, je dvosobno stanovanje št. 15/II v izmeri 65,92 m² s kletjo, ki meri 2,64 m², v objektu v Mariboru, Goriška 2, ki stoji na parc.
št. 176 k.o. Sp. Radvanje, last Čolnik Jožefa, stan. Maribor, Plečnikova 2 in Stoporko
Štefanije, stan. Maribor, Ulica bratov Greifov
22, na temelju kupoprodajne pogodbe z dne
27. 1. 2004, zastavljeno v korist Probanke
d.d., Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5,500.000 SIT s pp.
SV 226/04
Ob-6786/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 226/04 z dne
2. 3. 2004, je bilo dvosobno stanovanje št. 9,
v skupni izmeri 51,94 m2, v 1. nadstropju in
enako oštevilčenem kletnem prostoru v izmeri 1,92 m2, ki se nahajata v stanovanjski hiši
na naslovu Zelena pot 15, Ljubljana, na parc.
št. 233/10 k.o. Trnovsko predmestje, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, last
zastavitelja Opus Gorica d.o.o., matična št.
5532736, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 17. 8. 2001, z Duša Albino, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG,
Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem
v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje

denarne terjatve v višini 40.000 EUR, v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 97/04
Ob-6787/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 97/04 z dne 8. 3. 2004,
je bilo trisobno stanovanje 3S št. 13, na zahodni strani, v 3. nadstropju stanovanjske
stavbe v Kranju, Zlato polje 2, v skupni izmeri 86,16 m2, last zastaviteljev Igorja Hrastnika
in Polone Ambrožič, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 18. 2. 2004, sklenjene s prodajalko Zdenko Podgoršek, zastavljeno v
korist upnice Posojilnice-Bank Št. Jakob v
Rožu, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9184 Št. Jakob v Rožu/St. Jakob i.R.,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 43.000 EUR s pripadki.
SV 193/04
Ob-6788/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Pavla Rojsa iz Šmarja pri
Jelšah z dne 5. 3. 2004, opr. št. SV-193/04, je
bilo stanovanje št. 35, v 4. nadstropju večstanovanjske hiše Šalek 95 v Velenju, skupne površine s pripadajočo kletjo 71,77 m2, last dolžnika Carli Srdana, Šalek 95, 3320 Velenje, na
podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja številka 166/91 z dne 15. 12. 1991,
zastavljeno v korist upnice Posojilnice – Bank
Podjuna, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, Pliberška cesta 6, 9141 Dobrla
vas/Eberndorf, Republika Avstrija, enolična
identifikacijska številka 1900587, za zavarovanje denarne terjatve z naslednjimi podatki:
glavnica 40.000 EUR, pogodbena obrestna
mera znaša 7,25%, obresti tečejo od dneva
črpanja kredita, zamudna obrestna mera znaša 4,50%, datum zapadlosti zadnjega obroka
glavnice 20. 7. 2013, v primerih iz šestega
člena odplačilne kreditne pogodbe z dne 5. 3.
2004, št. stranke 4.503.785, lahko upnik odpokliče kredit še pred navedenim rokom, ostali
pogoji so določeni v notarskem zapisu notarja
Rojs Pavla SV-193/04 in cit. kreditni pogodbi,
ki je priloga notarskem zapisu.
SV 130/04
Ob-6793/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz
Trbovelj, opr. št. SV 130/04 z dne 3. 3. 2004,
je bila nepremičnina, in sicer poslovni prostori,
ki obsegajo celoten prostor desno od skupnega hodnika št. 33 v skupni izmeri 121,86 m2 in
prvo nadstropje v skupni izmeri 298,95 m2, ki
se nahajajo v objektu Jadran, Trg 1, Radeče,
ki stoji na parc. št. 1/2, vl. št. 384, k.o. Radeče,
s pripadajočim sorazmernim delom funkcionalnega prostora, last dolžnika – samostojnega
podjetnika Čulk Zorana, stan. Titova ulica 46,
Radeče, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 29. 10. 2002, sklenjene z Občino Radeče,
zastavljena v korist upnice Banke Zasavje d.d.
Trbovlje, bančne skupine Nove Ljubljanske
banke, Trg revolucije 25c, Trbovlje, matična
številka 5026091, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT z vsemi pripadki
ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z
uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 102/04
Ob-6794/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Svetina
z Jesenic, opr. št. SV 102/04 z dne 10. 3.
2004, je bilo stanovanje št. 26, v 4. nadstropju, ki se nahaja v večstanovanjski hiši
na Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 3 B,
stoječi na parc. št. 533/45 k.o. Jesenice, v
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skupni izmeri 33,45 m2, last zastavitelja Hazima Babića, na podlagi prodajne pogodbe
št. 421-26/10052-2002 z dne 30. 1. 2002,
sklenjene s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom, zastavljeno
v korist upnice Posojilnice-Bank Borovlje,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini
15.000 EUR s pripadki.

2004, je bilo stanovanje št. 130, tip 83 m2, v
XII. nadst. v izmeri 82,49 m2, v objektu A-16
v soseski MS 4/5 Fužine, zgrajeni na parc.
št. 1147, parc. št. 1148, parc. št. 1156 in
parc. št. 1139, vse k.o. Moste, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih
delih zgradbe, v lasti zastaviteljice Metke
Jenko, Ljubljana, Preglov trg 13, na podlagi
soinvestitorske pogodbe št. MS 4/5 94/83 z
dne 18. 2. 1983 in dodatka k navedeni pogodbi z dne 17. 1. 1984, oboje sklenjeno z
Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 10 in Janezom
Jenkom ter pogodbe o določitvi solastniških
deležev na skupni nepremičnini in pogodbe
o razdružitvi solastne nepremičnine, opr. št.
SV-801/2004 z dne 5. 3. 2004, sklenjene z
Janezom Jenkom, Ljubljana, Preglov trg 13,
zastavljeno v korist upnika BKS – leasing,
d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 55.000 EUR
v tolarski protivrednosti s pripadki.

SV 167/04
Ob-6795/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja mag. Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV 167/04
z dne 3. 3. 2004, je bilo stanovanje številka 12,
v III. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu
Kocljeva ulica 9/12, Gornja Radgona, ki je
skupne izmere 60,90 m2 in je last zastavitelja
Vrečič Milana, na podlagi prodajne pogodbe,
sklenjene dne 7. 3. 1996 in notarsko overjene
dne 12. 4. 1996, s prodajalcem Poredoš Borisom, EMŠO 0704960500285, Nazorjeva ulica
13, Radenci, zastavljeno v korist upnika Raiffeisenbank St. Stefan–Jagerberg–Wolfsberg,
registrierte Genossenschaft mit beschränkter
Haftung, St. Stefan i.R., Murecker Strasse 23,
EIŠ 1870599, v zavarovanje denarne terjatve
v višini 31.500 EUR, kar znaša 7,465.500 SIT,
s pripadki ter za znesek 12.600 EUR iz naslova morebitnih stroškov izterjave neplačanega
zapadlega kredita, kot bodo razvidni iz ustreznih sodnih odločb.
SV 224/04
Ob-6796/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr. št. SV 224/04 z dne 9. 3. 2004, je
nepremičnina, dvoinpolsobno stanovanje št.
12 v izmeri 83,25 m2, s pripadajočo komunalno kletno shrambo, ki se nahaja v mansardi
v poslovno stanovanjskem objektu v Rušah,
Jamnikova ulica 2, stoječem na parc. št.
614/2, 614/3 in 614/4, k.o. Ruše, ki je last
Vanje Lešnik, stan. Šolska ulica 9, Limbuš in
Saša Firbasa, stan. Šolska ulica 9, Limbuš,
vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 28/98 z dne 14. 7. 1998, kupoprodajne pogodbe št. 42/99 z dne 1. 6. 1999
in prodajne pogodbe z dne 12. 2. 2004, zastavljena v korist upnice Karntner Sparkasse
AG, Celovec, Republika Avstrija, Podružnica
v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, mat. št.
1430564, za zavarovanje denarne terjatve do
dolžnikov Vanje Lešnik, stan. Šolska ulica 9,
Limbuš in Saša Firbasa, stan. Šolska ulica 9,
Limbuš, v višini 23.200 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 218/04
Ob-6797/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, opr. št. SV 218/04 z dne 9. 3. 2004, je
bilo zastavljeno stanovanje št. 89, v enajstem
nadstropju stanovanjske stolpnice z oznako
ST-2 na naslovu Vojkova 73 v Ljubljani, v
izmeri 77,70 m2, s shrambo št. 89 v kleti
večstanovanjskega objekta, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih
prostorih, delih objekta in napravah na omenjeni stanovanjski stolpnici ter na funkcionalnem zemljišču, ki je last zastaviteljice Mojce
Kolman, Bratovševa ploščad 10, Ljubljana,
na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne
20. 2. 2004, s prodajalcem Portfelj d.o.o.,
Brod 7, Logatec. Stanovanje je zastavljeno v
korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, matična št. 5026237, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 14,150.000 SIT s pripadki.

SV 234/04
Ob-6798/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, opr. št. SV 234/04 z dne 10. 3. 2004,
je bila zastavljena nepremičnina: ident. št. 2,
stanovanje z oznako N 6 v etaži 3, Ljubljana,
Alešovčeva ul. 12, v izmeri 124,28 m2 in ident.
št. 23, klet z oznako K 2 v etaži 1, Ljubljana,
Alešovčeva ul. 12, v izmeri 4,62 m2 ter ident.
št. 32, parkirno mesto z oznako P 25 v etaži
1, Ljubljana, Alešovčeva ul. 12 a, v izmeri
12 m2, ki je last zastaviteljev Ljubič Aleksandra in Ljubič Maje, oba Alešovčeva ulica 12,
Ljubljana, vsakega v idealnem deležu do 1/2,
na podlagi pogodbe o prodaji nepremičnine z
dne 18. 9. 2003, zemljiškoknjižnega dovolila
z dne 5. 1. 2004 in dodatka k pogodbi o prodaji nepremičnin z dne 6. 2. 2004, sklenjenih
s prodajalcem Capita d.d., Pražakova 6, Ljubljana. Nepremičnina je zastavljena v korist
upnice SKB banke d.d. Ljubljana, matična št.
5026237, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 12,845.000 SIT s pripadki.
SV 703/2004
Ob-6799/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar SV
703/2004 z dne 27. 2. 2004, sta bila poslovni
prostor v podpritličju objekta A poslovnega
centra na naslovu Dunajska 106, Ljubljana, v izmeri 92,92 m² in poslovni prostor v
podpritličju objekta A poslovnega centra na
naslovu Dunajska 106, Ljubljana, v izmeri
117,65 m², vključno s sorazmernim deležem
na skupnih delih stavbe, stoječe na parc. št
365/5 ter sorazmernim deležem na stavbnem in funkcionalnem zemljišču, na parc.
št. 386/12, 386/16, 386/17, 386/19, 386/7,
386/9, 386/13, 386/14, 386/15 in 386/18, v vl.
št. 1183 k.o. Brinje, v lasti Biro Center, d.o.o.
Ljubljana, Dunajska 106, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 19. 11. 2003 in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 14. 1. 2004 in dodatka z
dne 13. 2. 2004, ter na podlagi prodajne pogodbe z dne 7. 1. 2004 in zemljiškoknjižnega
dovolila z dne 14. 1. 2004 in dodatka z dne
13. 2. 2004, sklenjenima z Banko Koper d.d.
kot prodajalko, zastavljena v korist Banke
Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, za zavarovanje denarne terjatve v višini 74,820.000
SIT s pripadki in stroški.
SV 819/2004
Ob-6800/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-819/2004 z dne 9. 3.
2004, je bilo stanovanje z oznako C-P-1 v
pritličju stanovanjskega objekta C, v prodajni
površini 65,84 m2, loža v prodajni površini
4,20 m2, terasa v prodajni površini 12,75 m2,
atrij v prodajni površini 81,75 m2, shramba z
oznako C-P-1 v prodajni površini 5,54 m2,
parkirno mesto v pritličju z oznako C-P-1
in zunanje parkirno mesto z oznako C-P-1,
vse na naslovu Trnovski pristan 2, Ljubljana,
parc. št. 200/1 in parc. št. 201/54, k.o. Trnovsko predmestje, v lasti Impulz d.o.o., Trnovski
pristan 2, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 3-0-1 z dne 28. 11. 2003, sklenjene s prodajalcem LB Hipo premoženjska
družba d.o.o., Ljubljana, Trg republike 3, zastavljeno v korist upnice Poštne banke Slovenije d.d., 2000 Maribor, Ulica Vita Kraigherja
5, za zavarovanje denarne terjatve v višini
15,000.000 SIT s pripadki.
SV 858/2004
Ob-6801/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-858/2004 z dne 10. 3.
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SV 1101/03
Ob-6802/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, Vetrinjska 11, opravilna številka
SV 1101/03-1 z dne 19. 9. 2003, sta bili nepremičnini:
– poslovni prostor v Vertikali 3 in delu
Vertikale 2 v izmeri 415,04 m2 uporabne
površine, ki se nahaja v četrtem nadstropju
poslovno-trgovskega objekta “City-jug” Maribor, zgrajenega na parceli številka 1770,
katastrska občina Maribor Grad, last dolžnika – zastavitelja City MB d.o.o. do celote, na
podlagi prodajne pogodbe številka 113-43/03
z dne 20. 8. 2003, sklenjene med njim kot
kupcem ter med Sava IP d.o.o., Ljubljana,
kot prodajalcem in aneksa številka I z dne
18. 9. 2003, k prej navedeni prodajni pogodbi ter zemljiškoknjižnega dovolila z dne
18. 9. 2003 in
– poslovni prostor v delu Vertikale 2 v
izmeri 415,04 m2 uporabne površine, ki se
nahaja v četrtem nadstropju poslovno-trgovskega objekta “City-jug” Maribor, zgrajenega
na parceli številka 1770 katastrska občina
Maribor Grad, last dolžnika – zastavitelja City
MB d.o.o., do celote na podlagi prodajne pogodbe številka 113-44/03 z dne 20. 8. 2003,
sklenjene med njim kot kupcem ter med
Sava IP d.o.o., Ljubljana, kot prodajalcem
in aneksa številka I z dne 18. 9. 2003, k prej
navedeni prodajni pogodbi ter zemljiškoknjižnega dovolila z dne 18. 9. 2003;
zastavljeni v korist upnice Poštne banke
Slovenije d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 1,000.000 EUR s pripadki.
SV 292/04
Ob-6803/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 292/04 z dne 10. 3. 2004,
je bila nepremičnina, stanovanje št. 3 v izmeri
49,99 m2, v I. nadstropju stanovanjske hiše na
naslovu Murkova ulica 3 v Mariboru, stoječem
na parc. št. 510, pripisane vl. št. 1180, sedaj
vl. št. 1916, k.o. Tabor, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 8. 6. 1994, sklenjene
s prodajalcem Benedičič Francem in podstrešni prostor, ki tvori celoto z nepremičnino,
stanovanjem št. 3 v večstanovanjski hiši v
Mariboru, ki ima vhod iz Murkove ulice 3 in
Preradovičeve ulice 13, stoječem na parc. št.
510, pripisani vl. št. 1916 (prej pri vl. št. 1180),
k.o. Tabor in predstavlja solastniški delež na
skupnih delih stanovanjske hiše, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 8. 6. 1994,
sklenjene s prodajalcem Benedičič Francem

Stran

1548 /

Št.

23 / 12. 3. 2004

in kupoprodajne pogodbe z dne 17. 1. 2001,
sklenjene s prodajalcem Marković Božotom,
katerih lastnika sta Milošević Jožica in Milošević Ivica, vsak do 1⁄2 od celote, zastavljeno
v korist upnice Raiffeisen Krekove banke
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini
29.482,36 EUR, kar znaša v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan sklenitve pogodbe o dolgoročnem tolarskem kreditu z valutno klavzulo 7,000.000 SIT
z realno letno obrestno mero Euribor + 3,25%
s tem, da se realna vrednost kredita ohranja
s pomočjo valutne klavzule (EUR), da banka
obračuna v času porabe kredita interkalarne
obresti, veljavne obrestne mere Euribor, pribitka na Euribor in odplačilne dobe, določene
v kreditni pogodbi za porabljen del kredita po
obrestni meri, ki je enaka pogodbeni obrestni
meri z rokom zapadlosti terjatve po poteku
180 mesecev, šteto od dneva izteka 60-dnevnega roka od dneva sklenitve kreditne pogodbe, to je od 23. 2. 2004.
SV 342/04
Ob-6804/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane, opr. št. SV 342/04 z dne 10. 3. 2004,
je bilo dvosobno stanovanje št. 4, v izmeri
60,65 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Nusdorferjeva
ulica 3 v Ljubljani, kar vse je last zastaviteljice Antonije Kos, na podlagi darilne pogodbe,
sklenjene dne 5. 5. 1999 med Gal Antonijo
kot darovalko in Kos Antonijo kot obdarjenko,
zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov trg 18, Maribor, mat.
št. 5706491, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 7,500.000 SIT, vse s pripadki.
SV 163/2004
Ob-6805/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 163/2004 z dne
17. 2. 2004, je poslovni prostor v I. nadstropju, ki s pritiklinami meri 159 m² in je
lociran na koncu stopnic v nadstropju desno,
med osmi 1-6 in A-D v objektu »Brezje«, Ul.
borcev 1/b, Brezje, ki stoji na parc. št. 784/2,
pripisani pri vl. št. 339 k.o. Brezje, last Ses
d.o.o., na temelju prodajne pog. z dne 30. 12.
2003, zastavljen v korist Nove KBM d.d., za
zavarovanje denarne terjatve do najvišjega
zneska 24,000.000 SIT.
SV 217/2004
Ob-6806/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 217/2004 z dne 8. 3.
2004, je trisobno stanovanje št. 1/I v izmeri
74,45 m², v bloku v Slovenski Bistrici, Kolodvorska 21/b, ki stoji na parc. št. 1380/1 k.o.
Slovenska Bistrica, last Zorko Saša, stan.
Slovenska Bistrica, Kolodvorska 21B, na temelju pogodbe o nakupu–prodaji stanovanja
z dne 15. 1. 1998, zastavljeno v korist Bank
Austria Creditanstalt, za zavarovanje denarne terjatve v višini 27.600 EUR s pp, v tol.
protivrednosti po sr. tečaju BS za EUR na
dan plačila oziroma izterjave.
SV 127/2004
Ob-6807/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz Škofje
Loke, opr. št. SV 127/2004 z dne 9. 3. 2004,
je bilo stanovanje št. 8, v 2. etaži stanovanjske
hiše Zlato polje 2/b, stoječe na parc. št. 454/1,
k.o. Kranj, v skupni izmeri 65,50 m2, s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih
prostorih, delih in napravah ter funkcionalnem
zemljišču, last zastavitelja Adema Redžema-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
tovića, EMŠO 0603949500035, stanujočega
Zlato polje 2B, Kranj, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 88 z dne
18. 11. 1991 in dodatka št. 88/1 z dne 13. 11.
1992, oba sklenjena s prodajalcem Tekstilindus, p.o. v stečaju, zastavljeno v korist upnice
Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica
v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska
63, z matično številko 1430564, vpisana v
sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, za zavarovanje denarne terjatve v višini
30.000 EUR s pp.
SV 190/04
Ob-6808/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve, SV 190/04 z dne 10. 3. 2004,
notarja Marka Finka iz Celja, Stanetova 16, je
bila nepremičnina – poslovni prostor v pritličju
stanovanjsko poslovnega objekta Glavni trg
3, Celje, ki stoji na parc. št. 2324, k.o. Celje,
v skupni izmeri 246,50 m2, ki sestoji iz prodajalne 105 m2, skladiščnega prostora 44,50 m2,
garderobe s sanitarijami 5 m2 in pripadajočih
kletnih prostorov v izmeri 92 m2, last Arcon
trgovsko podjetje d.o.o. Slovenj Gradec, pridobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 24. 2. 2004, med prodajalcem Intermodo
d.o.o., Celjska cesta 6, Šmarje pri Jelšah in Arcon trgovsko podjetje d.o.o., Slovenj Gradec,
zastavljeno v korist SKB banke d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
200.000 EUR s pripadki, napram dolžniku Arcon trgovsko podjetje d.o.o., Slovenj Gradec.
SV 191/04
Ob-6809/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marka Finka iz Celja,
Stanetova 16, SV 191/04 z dne 10. 3. 2004,
je bilo stanovanje št. 5, v stanovanjski hiši na
naslovu Cesta komandanta Staneta 7, v Litiji,
v izmeri 55,71 m2, ki stoji na parc. št. 116/2,
k.o. Litija, last do celote Ceglar Roberta, pridobljeno na podlagi pravnomočnega sklepa
o dedovanju Okrajnega sodišča v Litiji z
dne 28. 9. 2000, zastavljeno v korist upnice
Raiffeisen Krekove banke d.d. s sedežem v
Mariboru, Slomškov trg 18, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 4,000.000 SIT s pripadki napram dolžniku Ceglar Robertu.
SV 195/04
Ob-6812/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marka Finka iz Celja,
Stanetova 16, SV 195/04 z dne 11. 3. 2004,
je bilo stanovanje št. 13, etažna enota št. 13/II,
v II. nadstropju, s kletjo št. 13, v skupni izmeri
71,66 m2, ki se nahaja v stan. stavbi v Štorah, Kozjanskega odreda 4, stoječi na parc.
št. 1419, k.o. Teharje, last do celote Kačičnik
Aleša, pridobljeno na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 5 z dne 11. 1. 2002 ter aneksa
k navedeni pogodbi, datiranega 2. 2. 2004,
med prodajalko Železarno Štore Prostand,
d.o.o., Železarska cesta 3, Štore in kupcem
Kačičnik Alešem, zastavljeno v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG Celovec, Podružnica
v Sloveniji, Ljubljana, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 14.000 EUR s
pripadki napram dolžniku Kačičnik Alešu.
SV 90/2004
Ob-6813/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Ratnika iz
Murske Sobote, Kocljeva 14A, opr. št. SV
90/2004 z dne 24. 2. 2004, je bilo stanovanje, locirano v prvem nadstropju stanovanjske zgradbe na naslovu Gornja Radgona,
Kocljeva ulica 13, ki obsega kuhinjo 8,48 m2,
sobo 12 m2, sobo 17,22 m2, sobo 8,21 m2,

kopalnico 4,52 m2 in druge prostore 3,67 m2
in 3,02 m2, skupno 63,36 m2, stoječe na parcelni številki 186/1, pripisani k vložni številki
79, katastrska občina Gornja Radgona, last
zastaviteljice Jožice Bračko, rojene 15. 1.
1970, police številka 80, na podlagi prodajne pogodbe z dne 10. 7. 2002, pogodbe o prodaji stanovanja z dne 10. 2. 1992,
vknjižbenega dovoljenja z dne 23. 2. 2004 in
vknjižbenega dovoljenja z dne 24. 2. 2004,
zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d. Ljubljana, Trg Republike 2, za zavarovanje njene izvršljive denarne terjatve v
višini 5,500.000 SIT skupaj s pripadki.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 5/2004
Os-6478/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 5/2004 sklep z dne 23. 2. 2004:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: KAC, Gostinstvo in storitve d.o.o.,
Sernčeva 10, Celje (matična številka:
1686186, šifra dejavnosti: 55.301).
Odslej se firma glasi: KAC, Gostinstvo in
storitve d.o.o., Sernčeva 10, Celje (matična
številka: 1686186, šifra dejavnosti: 55.301)
– v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič, Arja vas 1, Petrovče, št.
delovnega dovoljenja: L7/2001.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodiša 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 TRR 01100-1000339014 (sklic na št.
11-42153-7110006).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
21. maja 2004 ob 9. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 23. 2.
2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 2. 2004
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St 2/2004
Os-6480/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 2/2004 sklep z dne 1. 3. 2004:
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Avtoprevozništvo Krajnc Drago s.p.,
Ponikva 12, Ponikva (matična številka:
5052970, šifra dejavnosti: 60.240).
Odslej se firma glasi: Avtoprevozništvo
Krajnc Drago s.p., Ponikva 12, Ponikva
(matična številka: 5052970, šifra dejavnosti: 60.240) – 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 zathevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11-42153-7110006).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
21. maja 2004 ob 10. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 1. 3. 2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 1. 3. 2004

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 in kolkovane s predpisano sodno
takso. 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).
Za terjatve, ki so bile prijavljene na oklic
za sklenitev prisilne poravnave, se šteje, da
so prijavljene tudi v stečajnem postopku.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 17. 6. 2004 ob 10. uri, soba 363/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 2. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 2004

St 11/2003
Os-6482/04
1. S sklepom tega sodišča opr. št.
St 11/2003 z dne 2. 3. 2004, je sodišče
začelo stečajni postopek nad podjetjem
Magrad, gradbeno podjetje d.o.o. Koper,
Prisoje št. 11, Koper.
2. Stečajni postopek bo vodilo Okrožno
sodišče v Kopru.
3. V stečajnem postopku se bo za dolžnika uporabljala firma Magrad, gradbeno
podjetje d.o.o. Koper – v stečaju.
4. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Igor Bončina iz Ljubljane, Brilejeva št. 9.
5. Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka.
6. Narok za preizkus terjatev bo 20. 5.
2004 ob 9. uri v razpravni dvorani št. 135/I
tega sodišča.
7. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do družbe
Magrad, gradbeno podjetje d.o.o. Koper,
Prisoje št. 11.

8. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 2. 3. 2004.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 2. 3. 2004
St 43/2003
Os-6483/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 43/2003 z dne 26. 2. 2004 sklenilo:
Stečajni postopek nad družbo Mareland,
storitveno-trgovsko podjetje d.o.o., Vojkovo nabrežje 38, Koper, matična številka
5777542, šifra dejavnosti G/51.190, se začne in takoj zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se
odreja izbris navedene družbe iz sodnega
registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 26. 2. 2004
St 51/2003
Os-6485/04
Narok za prisilno poravnavo v postopku
prisilne poravnave nad dolžnikom Elvo inženiring, instalacijski, gradbeni in investicijski inženiring, d.o.o., Grajska cesta
44, Bled, bo dne 9. 4. 2004 ob 9. uri v sobi
113/I tega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo predlog načrta finančne reorganizacije v stečajni pisarni tega
sodišča med uradnimi urami v ponedeljek,
sredo in ptek od 9. do 12. ure in v sredo od
13. do 15. ure.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 1. 3. 2004
St 207/2003
Os-6486/04
To sodišče je s sklepom St 207/2003
dne 2. 3. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Fegro trgovina in storitve,
Ribnica, Cesta na Ugar 8, matična številka
5491002, šifra dejavnosti 52.110.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Staška Mrak Jamnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 24. 5. 2004 ob 12.30, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
2. 3. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2004
St 197/2003
Os-6487/04
To sodišče je s sklepom St 197/2003 z dne
27. 2. 2003 zavrnilo predlog za prisilno poravnavo in ustavilo postopek prisilne poravnave
ter začelo stečajni postopek nad dolžnikom
ABC Trgovina d.d., Wolfova 12, Ljubljana,
matična številka 5375347, šifra dejavnosti
51.700, davčna številka 2559557.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Mojca Breznik, odvetnica iz Ljubljane.
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St 216/2003
Os-6488/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 216/2003 dne 26. 2. 2004 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Iseini Nešat s.p.,
“Jafa” Trgovina na debelo in drobno,
Rudarska c. 2, Trbovlje, začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 2. 2004
St 99/2003
Os-6489/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 99/2003 dne 25. 2. 2004 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Gazela Center
d.o.o., Trg Ajdovščina 1, Ljubljana, zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 2. 2004
St 19/2004
Os-6490/04
To sodišče je s sklepom St 19/2004 dne
27. 2. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom: Ipas Interport Proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska
188, matična številka: 5499755, šifra dejavnosti: 45.340.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Melita Butara 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
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transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 24. 5. 2004 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 2. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 2004
St 168/2003
Os-6494/04
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 168/2003 dne 1. 3. 2004 začelo stečajni potopek nad stečajnim dolžnikom SAG
Konstrukcije d.o.o., Leskovec 13, Pragersko.
Odslej firma glasi SAG Konstrukcije
d.o.o., Leskovec 13, Pragersko – v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Vera Zavrl, Kalohova 24, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
4. 6. 2004 ob 9.30, soba 253 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 1. 3. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 3. 2004
St 223/2002
Os-6495/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 223/2002 z dne 1. 3. 2004 zaključilo
stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Gorazdom Plečkom, s firmo Mesarija Gorazd Plečko s.p. – v stečaju, Proletarskih brigad 81, Maribor, ker so končana
vsa opravila iz stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 3. 2004
St 155/2002
Os-6497/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St
155/2002 z dne 1. 3. 2004 zaključilo stečajni
postopek nad stečajno maso GZ Maribor Geodetske dejavnosti Organizacija za izvajanje strokovnih operativnih ter drugih
strokovno tehničnih del d.o.o. – v stečaju,
Maribor, Partizanska cesta 12, ker so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 3. 2004
St 158/2003
Os-6498/04
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 158/2003 začelo stečajni postopek nad
stečajnim dolžnikom Ratajc Branko s.p.,
Ribarnica Som, Dupleška c. 41, Maribor.
Odslej firma glasi Ratajc Branko s.p.,
Ribarnica Som, Dupleška c. 41, – v stečaju,
Maribor.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Vera Zavrl, Kalohova 24, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
4. 6. 2004 ob 9. uri, soba 253 tukajšnjega
sodišča.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 1. 3. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 3. 2004
St 45/2003
Os-6500/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 45/2003 z dne 1. 3. 2004 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Samotom Celanom s
firmo Celan Samo - samostojni podjetnik
posameznik, Vlečna služba, Laporje 95,
Laporje, ker je premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 3. 2004
St 216/93
Os-6501/04
To sodišče razpisuje IV. narok za preizkus upniških terjatev v stečajni zadevi Projektni team 2000 p.o. – v stečaju, Maribor,
dne 2. 4. 2004 ob 12. uri, v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 3. 2004
St 60/2003
Os-6503/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 60/2003 z dne 1. 3. 2004 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Mirkom Golešem s firmo
Slikopleskarstvo – opravljanje manjših
zidarskih del Goleš Mirko s.p., Maribor,
Meljska c. 33, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti in
ne zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 3. 2004
St 15/2003
Os-6504/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 15/2003 z dne 1. 3. 2004 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad podjetjem
E.L.TEN Računalniške, ekonomske,
organizacijske in zastopniške storitve
d.o.o., Orehova vas – Slivnica, Vinogradniška 18, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti.
Dolžnikova matična številka je 5434378.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 3. 2004
St 27/2004
Os-6506/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 27/2004, z dne 3. 3. 2004 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Tovarna vozil Maribor d.o.o., Ptujska c. 184,
Maribor ter odredilo imenovanje upniškega
odbora v sestavi:
1. Manja Stropnik, predstavnica delavcev v Tovarni vozil Maribor d.o.o., Ptujska
cesta 184, Maribor,
2. Webasto d.o.o., Cesta v gorice 34,
Ljubljana – upnik,
3. MAN Gospodarska vozila Slovenija
d.o.o., Brnčičeva 35, 1231 Črnuče – upnik,
4. Ekološki razvojni sklad RS, Javni
sklad, Trg republike 3, Ljubljana – upnik,

5. BORI KMO, Kmetijska mehanizacija
in oprema d.o.o., Kraška ulica 7, 6210 Sežana – upnik,
6. TVM razvoj d.o.o., Ptujska c. 184,
Maribor – upnik,
7. PS Cimos TAM AL d.o.o., Ptujska c.
184, Maribor – upnik,
8. Slovenska razvojna družba d.d.,
– v likvidaciji, ki jo zastopa Franc Herman
Šimnovec, Dunajska 160, 1000 Ljubljana
– upnik,
9. Nova KBM d.d., Vita Kraigherja 4,
Maribor – upnik,
10. ITS – Intertrade sistemi d.o.o., Leskovškova 6, Ljubljana – upnik,
11. AGIS Klima d.o.o., Rajšpova 16,
2250 Ptuj – upnik,
12. AC Konim d.o.o., Baragova 5, 1000
Ljubljana – upnik,
13. Unior, Kovaška industrija d.d., Kovaška c. 10, 3214 Zreče – upnik.
II. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi Dušan Marin, univ. dipl. ek., Stantetova 4, 2000 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
dokazili, v 30 dneh po objavi izvlečka oklica
o pozivu za sklenitev prisilne poravnave v
Uradnem listu RS.
VI. 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 tukajšnejga sodišča dne 3. 3. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 3. 2004
St 174/2003
Os-6507/04
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
Trgofort d.o.o. Maribor, dne 16. 4. 2004 ob
13. uri, v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na tukajšnjem sodišču Sodna
ul. 15, soba 217 v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 3. 2004
St 4/2003
Os-6508/04
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 4/2003 dne 1. 3. 2004 začelo stečajni
postopek nad stečjnim dolžnikom E. L. Ten
trgovina, Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor.
Odslej firma glasi E. L. Ten trgovina, Ul.
Vita Krigherja 5, Maribor – v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Vera Zavrl, Kalohova 24, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne 4.
6. 2004 ob 10. uri, soba 253 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 1. 3. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 3. 2004
St 7/96
Os-6509/04
1. Stečajni postopek zoper stečajnega
dolžnika TAM - BUS Radgona, družba za
proizvodnjo nadgradenj d.o.o. Ljutomerska cesta 6, Gornja Radgona – v stečaju,
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se iz razloga drugega odstavka 99. člena
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, zaključi.
2. Premoženje se uporabi za poravnavo
stroškov stečajnega postopka, in sicer za
izplačilo nagrade stečajnemu upravitelju v
znesku 1,576.415,60 SIT, za izplačilo njegovih stroškov prevoza v znesku 15.106,50
SIT, za izplačilo njegovih stroškov pisalnih
sredstev v znesku 4.110 SIT in za poravnavo drugih stroškov.
3. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 1. 3. 2004

Za upravitelja prisilne poravnave je določen Igor Bončina iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Poteza naložbe d.o.o., Dunajska 22,
Ljubljana,
– Lisac & Lisac d.o.o., Dunajska 106,
Ljubljana,
– Cing d.o.o., Ravbarjeva 5, Ljubljana,
– Nebra d.o.o., Dunajska 122, Ljubljana,
– Mojca Dobnikar, Mlinska pot 7, Ljubljana, kot predstavnica sveta delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 23. 2. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 3. 2004

St 5/2004
Os-6510/04
1. Z dnem 27. 2. 2004 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Ključavničarstvo kleparstvo Karel Matuš s.p.,
Černelavci, Gajeva ulica 29.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidović 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 objave začetka
tega 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 42200-7110006-51100054.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 17. 5. 2004 ob 13.30, pri tukajšnjem sodišču, v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 27. 2. 2004 nabije 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 27. 2. 2004
St 17/2003
Os-6512/04
To sodišče je dne 3. 3. 2004 izdalo sklep
opr. št. St 17/2003, da se začne stečajni
postopek zoper Mizar, industrija stavbnega pohištva, Volčja Draga, d.d., Volčja
Draga, matična številka 5038421, številka
dejavnosti 20.300.
Stečajni upravitelj je Dušan Taljat, univ.
dipl. pravnik iz Tolmina, Tumov drevored 1.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Vsaki
prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj
100 točk (1.900 SIT) in največ do vrednosti
2.000 točk (38.000 SIT). Takso je potrebno
plačati na TRR 01100-1000-339014, sklic
na št. 11-42218-7110006-00001703. Dokazilo o plačilu takse je potrebno priložiti prijavi
terjatve.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne 7. 6.
2004 ob 8.30, v sobi št. 110/I tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 3. 3. 2004.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 3. 2004
St 6/2003
Os-6513/04
To sodišče je na seji senata dne 27. 2.
2004 pod opr. št. St 6/2003 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Suhomontažna dela – Samo Poreber s.p.,
Adamičeva 38, Novo mesto, se začne in
zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Suhomontažna dela – Samo Poreber s.p.,
Adamičeva 38, Novo mesto, 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 27. 2. 2004
St 2/2004
Os-6515/04
1. To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 2/2004 z dne 2. 3. 2004 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
PINKI - Pantner Alojzija s.p., Legen 101/A,
Slovenj Gradec.
2. Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika iz vpisnika samostojnih podjetnikov.
3. Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 2. 3. 2004
St 26/2004
Os-6541/04
To sodišče je s sklepom z dne 23. 2.
2004 pod opr. št. St 26/2004 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
IBL Sistemi, Gradnja investicijskih objektov d.d. Ljubljana, Železna cesta 18,
Ljubljana, matična številka 5475210, šifra
dejavnosti 74.204.
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 (23. 2. 2004).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
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St 215/2002
Os-6549/04
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Ekodom d.o.o. – v stečaju, Maribor, Glavni trg 17/b, Maribor se v skladu s
169. členom ZPPSL zaključi saj so končana
vsa opravila iz stečajnega postopka.
2. Ta sklep se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 3. 2004
St 16/94
Os-6660/04
To sodišče je v stečajni zadevi Kovinar
Hrpelje p.o., Industrijska 3, Kozina – v
stečaju, s sklepom opr. št. St 16/94 z dne
19. 2. 2004 popravilo pisno napako v izreku
sklepa stečajnega senata opr. št. St 16/94
z dne 24. 12. 2002 tako, da se za imenom
upnika Tratar Silva črta besedilo »Zavarovalnica Triglav« in namesto njega napiše
naslov prebivališča upnika Tratar Silva
»Podbrežna pot 13, Koper«. Tako popravljen izrek sklepa se glasi: na upnika Tratar
Silva, Podbrežna pot 13, Koper denarna
sredstva v višini 330.198 SIT in terjatev
stečajnega dolžnika do TAM BUS Gornja
Radgona d.o.o. v stečaju, Ljutomerska 28,
Gornja Radgona.
S tem se popravi besedilo sklepa, katerega vsebina je bila objavljena v Ur. l. RS,
št. 34 z dne 10. 1. 2003.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 4. 3. 2004
St 62/98
Os-6662/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 62/98 dne 1. 3. 2004 stečajni postopek
nad dolžnikom Avtomerkur trgovina,
d.o.o. – v stečaju, Celovška 150, Ljubljana, zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa
izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 2004
St 208/2003
Os-6666/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
208/2003 dne 3. 3. 2004 v likvidacijskem
postopku nad dolžnikom Stanovanjska zadruga z.o.o., Kebetova ul. 17, Cerknica,
zaključilo likvidacijski postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 3. 2004
St 31/2003
Os-6668/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 31/2003 dne 3. 3. 2004 v stečajnem postopku nad dolžnikom ATEAM-BT d.o.o.,
Poljanska c. 7, Ljubljana, zaključilo stečajni postopek.
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Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 3. 2004
St 193/2003
Os-6669/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 193/2003 dne 2. 3. 2004 v stečajnem
postopku nad dolžnikom ILKO Trgovina
z lesom in lesnimi izdelki d.o.o., Martinova ul. 25, Ljubljana, zaključilo stečajni
postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 3. 2004
St 36/2003
Os-6670/04
1. Z dnem 4. 3. 2004 se začne stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom RT
Gradnja jaht d.o.o., RT Yachtbau GmbH,
Ljutomerska 28, Gornja Radgona.
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 42200-7110006-51100363.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 24. 5. 2004 ob 13. uri pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 4. 3. 2004 nabije 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 4. 3. 2004
St 39/2002
Os-6672/04
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnico Karner – Irena bar, Irena Lenart s.p.,
Stari trg 27, Slovenj Gradec, matična številka 1533142, šifra dejavnosti 55.401.
II. Odslej se firma dolžnice glasi Karner
– Irena bar, Irena Lenart s.p. – v stečaju,
Stari trg 27, Slovenj Gradec.
III. Za stečajnega upravitelja se postavi
mag. Radovan Triplat, Kotlje 94, Kotlje.
IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
16. 6. 2004 ob 9. uri v sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.
V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev, šteto od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih skupaj z dokazili o utemeljenosti pri-
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javljene terjatve in z navedbo žiro računa, ali
drugega računa upnika. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo
krita z ločitveno pravico, izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihova
terjatev. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vrednosti prijavljene
terjatve, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT)
in največ 200 točk (38.000 SIT).
VI. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.
VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 5. 3. 2004.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 3. 2004

Izvršbe
In 03/00101
Os-4780/04
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Domžalah, opr. št. In 03/00101 z dne
15. 12. 2003, se opravi rubež nepremičnine
Muršič Mateje in Muršič Štefana, oba stanujoča Levčeva 16, Mengeš, in sicer dvosobno
stanovanje št. 5, v pritličju stanovanjske stavbe na Levčevi 16 v Mengšu, zaradi izterjave
upnice Čistoča d.o.o. Trzin, Ljubljanska c.
12f, Trzin, v višini 233.161 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 12. 2. 2004
Z 2002/00158
Os-6743/04
Na podlagi sklepa o zavarovanju, opr.
št. Z 2002/00158, ki ga je dne 15. 10. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju št.
34, s prejšnjo oznako 1b podstrešje, velikosti 38,75 m2, ki obsega predprostor, sobo,
kuhinjo, jedilni kot, kopalnico, WC, klet in
ložo, ki se nahaja na podstrešju stanovanjskega bloka na naslovu Slamnikarska
8, Mengeš, s tedanjo oznako M-1, Zavrti
Mengeš, s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih
in napravah v stanovanjskem bloku ter na
pripadajočem stavbnem in funkcionalnem
zemljišču. Stanovanjski blok leži na parc.
št. 818/4, k.o. Mengeš.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 10. 2002
Z 2003/01428
Os-1793/04
Na podlagi sklepa o zavarovanju tega
sodišča z dne 5. 12. 2003, opr. št. Z
2003/01428 se dolžniku Karan Draganu
prepoveduje odtujitev in obremenitev trisobnega stanovanja št. 27, v II. nadstropju
stanovanjske stavbe na naslovu Rusjanov
trg 5, Ljubljana, v skupni izmeri 71,53 m2, ki
sestoji iz kuhinje 13,90 m2, sobe 10,67 m2,
sobe 8,07 m2, sobe 16 m2, hodnika 9,55 m2,
WC 1,12 m2, kopalnice 3,44 m2, shrambe
3,11 m2, balkona oziroma terase 4,13 m2 in
drugih prostorov 1,54 m2.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 2004
In 2001/00095
Os-4794/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega sodišča z dne 26. 9. 2001, opr. št. In
2001/00686, je bil dne 26. 10. 2001 opravljen v korist upnika SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, rubež stanovanja

št. 10, v izmeri 62,88 m2, ki se nahaja v II.
nadstropju večstanovanjske hiše Jakčeva
ulica 36 (prej Vlahovičeva 36), v Ljubljani,
last dolžnika.
Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi na
izvršbo, dovoljeno s sklepom o izvršbi z dne
10. 2. 2004, opr. št. In 2001/00095, ki se izvede s pristopom k izvršbi, dovoljeni pod opr. št.
In 2001/00686, na predlog istega upnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 2. 2004
In 2003/00530
Os-4526/04
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 17. 12.
2003, opr. št. In 2003/530, je bil dne 2. 2.
2004 opravljen v korist upnice Krekove zavarovalnice d.d., Ljubljana, rubež stanovanja v pritličju stanovanjske hiše na naslovu
Zg. Dolič 74, Mislinja, last dolžnika Mehmeda Rizvanoviča.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 11. 2. 2004
In 133/03
Os-606/04
Na podlagi izvršljivega seznama zaostalih obveznosti Republike Slovenije, Ministrstva za finance DURS, DU Velenje, št.
47061-SL/03-43-59 z dne 3. 7. 2003, je bilo
zarubljeno stanovanje v stanovanjski stavbi
v Velenju, Stantetova ul. 11, v II. nadstropju,
v velikosti 73,37 m2, last dolžnika Previšič
Sebastjana, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 136/IX-92A,
sklenjene med Rudnikom lignita Velenje,
kot prodajalcem in Previšič Sebastjanom
kot kupcem, dne 31. 9. 1992.
Stanovanje je zarubljeno v korist upnice
Republike Slovenije, Ministrstva za finance,
DURS, DU Velenje, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 11,447.412,40 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 12. 1. 2004

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 599/2000
Os-6437/04
Okrožno sodišče v Celju je v pravdni zadevi pod opr. št. P 599/2000 tožeče
stranke Šentjurc-Mirkovič Irene, stanujoče
Drapšinova 7, Celje, ki jo zastopa odvetnik
Dejan Gracer iz Celja, zoper toženo stranko Slobodana Mirkoviča, stanujočega Opekarniška 8, Celje, zaradi razveze zakonske
zveze in plačevanja preživnine, v skladu z
82. členom ZPP sklenilo:
za začasno zastopnico tožene stranke,
Slobodana Mirkoviča, se postavi odvetnica
Andreja Ferme, Ljubljanska cesta 6, Celje.
Okrožno sodišče v Celju
dne 1. 3. 2004
In 2003/00016
Os-4513/04
Okrajno sodišče v Kočevju je v izvršilni
zadevi upnika OMV Istrabenz d.o.o., Ferarska 7, Koper, ki ga zastopa odvetnik Vojko Zidanšek, Stari trg 36, 3210 Slovenske Konjice,
zoper dolžnika Frnca Zakrajška, Grebenje 1,
Velike Lašče, zaradi izterjave 2,309.165,37
SIT s pripadki, s prodajo nepremičnin vl. št.
974, k.o. Dolenja vas, sklenilo:
za začasno zastopnico v tej izvršilni
zadevi se postavi odvetnico Olgo Tanko iz
Ribnice, Škrabčev trg 54.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika Franca Zakrajška vse dotlej, dokler dolž-
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nik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil
na sodišču oziroma dokler Center za socialno delo Ribnica ne bo sporočil, da je dolžniku postavil skrbnika za poseben primer.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 28. 1. 2004

I 2002/12158
Os-4498/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Maji Lajevec v izvršilni zadevi upnika SI MOBIL telekomunikacijske storitve
d.d. Šmartinska c. 134/b Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec iz Kranja, zoper
dolžnika Malovrh Iztoka, Štembalova ul. 36,
Ljubljana, zaradi izterjave 105.240 SIT, dne
14. 1. 2004 sklenilo:
dolžniku Iztoku Malovrhu, se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi
in zavarovanju - ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Anko
Oražem Kenda, Slovenska c. 55 c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 1. 2004

II P 109/99
Os-4770/04
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni
sodnici svetnici Danici Koren, v pravdni zadevi tožeče stranke Sama Fortune, Šentvid
pri Stičini 134, Šentvid pri Stični, ki ga zastopajo odvetniki iz odvetniške družbe Čeferin
o.p., d.n.o. iz Grosuplja, proti toženi stranki
Tanji Brlenič Mc Mahon, zadnji znani naslov
8 Dunlocka Blackrok, Bork, Republika Irska,
zaradi dodelitve otroka v varstvo in vzgojo
ter določitve preživnine, po 5. točki drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (ZPP), Tanji Brlenič Mc Mahon,
zadnji znani naslov 8 Dunlocka Blackrok,
Bork, Republika Irska, postavilo začasnega
zastopnika, odvetnika Marka Klofutarja iz
Kranja, Stritarejva 7.
Začasni zastopnik ima v postopku za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat,
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 2. 2004
I D 613/1992
Os-1795/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v zapuščinski zadevi po pok. Ani Godec, roj. Brelih,
hčeri Štefana, roj. 16. 6. 1819, umrli 17. 3.
1992, nazadnje stanujoči Kvedrova c. št. 16,
Ljubljana, postavilo kot začasno zastopnico
zap. vnuku dediču Draganu Godcu, ki živi v
Nemčiji in katerega naslov ni znan, odvetnico Anko Kenda Oražem iz Ljubljane, Slovenska c. 55c, ki bo zastopala navedenega
dediča v tem zapuščinskem postopku vse
do takrat, dokler navedeni dedič ali njegov
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne bo sporočil, da je postavil skrbnika. Začasna zastopnica je bila postavljena
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena ZPP.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 1. 2004
I P1 1008/2002
Os-2203/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Vanji Tinta Tavčar, v pravdni
zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, proti toženi
stranki Škrbić Dragici, Šaranovičeva ulica 8,
Celje, zaradi plačila 809.322 SIT s pp, dne
30. 1. 2004 sklenilo:
Začasna zastopnica odvetnica Biserka
Avsec, Dalmatinova 2, Ljubljana, postavljena s sklepom z dne 16. 1. 2004, se razreši
dolžnosti v tej zadevi.
Toženi stranki Škrbić Dragici, neznanega
prebivališča, se postavlja začasna zastopnica, odvetnica Jana Mazi, Dalmatinova 9,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko v pravdni zadevi opr. št. I P1
1008/2002 od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne bo nastopila pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zade-

ve, ne bo sporočil sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2004
I 2000/06019
Os-4495/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Maji Lajevec v izvršilni zadevi upnika SI MOBIL telekomunikacijske storitve
d.d. Šmartinska c. 134/b Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec iz Kranja, zoper
dolžnika Potočnik Saša, C. 24. junija 13,
Ljubljana, zaradi izterjave 166.594 SIT, dne
14. 1. 2004 sklenilo:
dolžniku Potočnik Sašu, se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku
- ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ, postavi začasno
zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Anko
Oražem Kenda, Slovenska c. 55 c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 1. 2004
I 2000/16782
Os-4496/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Maji Lajevec v izvršilni zadevi upnika SI MOBIL telekomunikacijske storitve
d.d. Šmartinska c. 134/b Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec iz Kranja, zoper
dolžnico Fink Nevenko, Prušnikova ul. 6,
Ljubljana, zaradi izterjave 59.051,50 SIT,
dne 14. 1. 2004 sklenilo:
dolžnici Nevenki Fink se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP, v
zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Anko
Oražem Kenda, Slovenska c. 55 c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 1. 2004
I 2001/02421
Os-4497/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Maji Lajevec v izvršilni zadevi upnika SI MOBIL telekomunikacijske storitve
d.d. Šmartinska c. 134/b Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec iz Kranja, zoper
dolžnika Susman Frančiška, Štihova ul. 18,
Ljubljana, zaradi izterjave 221.416 SIT, dne
14. 1. 2004 sklenilo:
dolžniku Frančišku Susmanu se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
- ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi
in zavarovanju - ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Anko
Oražem Kenda, Slovenska c. 55 c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 1. 2004

Stran

I 2001/04695
Os-4499/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Maji Lajevec v izvršilni zadevi upnika SI MOBIL telekomunikacijske storitve
d.d. Šmartinska c. 134/b Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec iz Kranja, zoper
dolžnika Petrovič Dušana, Polje c. VVI/20,
Ljubljana - Polje, zaradi izterjave 43.860
SIT, dne 14. 1. 2004 sklenilo:
dolžniku Petrovič Dušanu se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi
in zavarovanju - ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Anko
Oražem Kenda, Slovenska c. 55 c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 1. 2004
I 2000/07704
Os-4503/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Maji Lajevec v izvršilni zadevi upnika SI MOBIL telekomunikacijske storitve
d.d. Šmartinska c. 134/b Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec iz Kranja, zoper
dolžnika Moser Tadeja Iztoka, Rimska c. 17,
Ljubljana, zaradi izterjave 665.995 SIT, dne
14. 1. 2004 sklenilo:
dolžniku Moser Tadeju Iztoku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
- ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi
in zavarovanju - ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Anko
Oražem Kenda, Slovenska c. 55 c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 1. 2004
I 2003/00536
Os-4504/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Maji Lajevec v izvršilni zadevi up-
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nika SI MOBIL telekomunikacijske storitve
d.d. Šmartinska c. 134/b Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec iz Kranja, zoper
dolžnika Erina Kacijan, Gotska ul. 13, Ljubljana, zaradi izterjave 88.545 SIT, dne 14. 1.
2004 sklenilo:
dolžniku Erini Kacijan, se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP, v
zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Anko
Oražem Kenda, Slovenska c. 55 c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 1. 2004
I 2000/01850
Os-4505/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Maji Lajevec v izvršilni zadevi upnice
Krekove zavarovalnice d.d. Ljubljana, Ciril
Metodov trg 1, ki jo zastopa odv. družba
Taljat, iz Ljubljane, zoper dolžnika Ajanović
Nenada, Zakraj 1, Nova vas, zaradi izterjave
2,567.367,10 SIT, dne 14. 1. 2004 sklenilo:
dolžniku Aljanović Nenadu, se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
- ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ, postavi začasno
zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Anko
Oražem Kenda, Slovenska c. 55 c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 1. 2004
I D 359/93
Os-5115/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v zapuščinski zadevi po pok. Centa Ani, roj. 23. 2.
1905, umrli 28. 10. 1992, nazadnje stanujoči Centa št. 1, Rob, državljanki Republike
Slovenije, postavilo neznanim dedičem po
pokojni Centa Ani začasnega zastopnika,
odvetnika Gregorja Zupančiča, Mala ul.
5/VII, Ljubljana, ki bo zastopal dediče vse
do takrat, dokler ne bodo sami ali njihovi pooblaščenci nastopili pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da je postavil skrbnika. Začasni
zastopnik je bil postavljen na podlagi 82.
člena ZPP, v zvezi s 163. členom Zakona
o dedovanju.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2004
P 201/2003
Os-282/04
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v pravdni zadevi tožeče stranke 1. Danice Ipavec,
Kal nad Kanalom 28 in 2. Marije Humar, Kal
nad Kanalom 67, zoper toženo stranko 1.
Jožefa Humarja, Pri Mangarcu 734, Kal nad
Kanalom in 2. Antona Humarja, naslov isti,
zaradi izstavitve z.k. listine, pcto. 80.000
SIT, izven naroka, dne 3. 11. 2003 sklenilo:
toženima strankama Jožefu Humarju in
Antonu Humarju, oba pri Mangardu 734,
Kal nad Kanalom, sedaj neznanega bivališča, se v predmetni pravdni zadevi postavi
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začasno zastopnico - odvetnico Hildo Pipan
iz Nove Gorice.
Začasna zastopnica ima od dneva postavitve v tem postopku vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika vse do takrat, dokler
toženi stranki ali njun pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 1. 2004

Za imenovana se uvaja postopek za razglasitev za mrtva ter se poziva pogrešanca,
da se javita, kakor vsakdo, ki o njih kaj ve,
da to sporoči sodišču, skrbnici ali predlagateljici. Po poteku tega roka se bo odločilo o
predlogu.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 29. 1. 2004

Oklici dedičem

Kd 3/2003
Os-1748/04
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 49. člena Zakona o delovnih
in socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Zver Draganom, Gorazdova
19, Ljubljana in ostali (23), in nasprotno
udeleženko Radiotelevizijo Slovenije, Kolodvorska 2-4, Ljubljana, zaradi izpolnjevanja
kolektivne pogodbe.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki
so nosilci pravic in obveznosti v razmerju,
o katerem se odloča, imajo možnost, da
se postopka udeležijo. Svojo udeležbo v
sporu naj prijavijo v 8 dneh od te objave,
lahko pa tudi ves čas postopka na naroku
s pisno vlogo.
Poravnalni narok je razpisan na dan 2. 3.
2004, ob 9. uri, v sobi št. 3/I, Delovnega in
socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva ul.
14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 23. 1.
2004.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 23. 1. 2004

D 249/2003
Os-2197/04
V zapuščinski zadevi po pok. Jožefu
Močniku, ki je bil razglašen za mrtvega 1. 1.
1942, z zadnjim stalnim bivališčem Blagovica 21, Blagovica, vabi sodišče s tem oklicem tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica. Po poteku oklicnega
roka bo sodišče nadaljevalo z zapuščinskim
postopkom in zadevo zaključilo v skladu z
Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 26. 1. 2004
D 175/2003
Os-4762/04
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni Zupan Mariji, roj. 1. 5. 1892,
nazadnje stanujoči Kupljenik 14, ki je umrla
dne 20. 10. 1980.
Zakonita dedinja po zapustnici je tudi Angelca Kukavica, ki živi v Združenih državah
Amerike in naslov dedičem ni znan.
Dedinjo pozivamo, da se v enem letu po
objavi oklica priglasi sodišču kot dedinja, sicer bo sodišče po preteku roka, odločilo na
podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 11. 2. 2004

Oklici pogrešanih
N 7/2003
Os-5114/04
Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na
predlog Franca Nemca, Turnišče, Travniška
2, v teku postopek za razglasitev za mrtvega
Ivana Nemca, roj. 23. 6. 1925, v Turnišču,
neznanega bivališča v Avstraliji.
Pogrešanega zastopa skrbnica Marija
Nemec, roj. 11. 2. 1943, Turnišče, Travniška 2.
Pogrešani se poziva, da se oglasi. Vsi
drugi, ki kaj vedo o njegovem življenju, naj to
javijo Okrajnemu sodišču v Lendavi, skrbnici
ali predlagatelju v roku 3 mesecev po objavi
oglasa, ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 24. 2. 2004
N 17/2003
Os-2204/04
Leopold Pečar, rojen 15. 1. 1883 in Barbara Pečar, rojena 24. 11. 1893, oba nazadnje stanujoča Ljutomer, 186, se pogrešata
od leta 1945.
Predlagateljica je Margareta Hetzl, Wagnastrasse 43, A-8430 Leibnitz, ki jo zastopa
odv. Samo Kolnik.
Skrbnica za poseben primer je Janja
Škripec, roj. 15. 1. 1980, stan. Miklavž pri
Ormožu 67.
Priglasitveni rok je tri mesece.

Kolektivni delovni spori

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1794/2003
Rg-4520/04
To sodišče je na predlog družbenikov
za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba D.P. Tratnik, Trgovina za posredovanje, d.o.o., Rečica ob Savinji, Varpolje 58, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu družbenikov z dne 26. 5. 2003.
Družba ima družbenika Gamit trgovina
na veliko, d.o.o., Varpolje 58, Rečica ob Savinji in Gabrijelo Tratnik, Varpolje 58, Rečica
ob Savinji, ki prevzameta obveznost plačila
morebitnih obveznosti družbe.
Premoženje družbe ostane družbenikoma.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 2. 2004
Srg 226/2004
Rg-4805/04
Družba Sava – Guma, družba za proizvodnjo gumenih izdelkov, d.o.o., s se-
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dežem Škofjeloška c. 6, Kranj, vpisana na
reg. vl. št. 1/06175/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzame
Sava, družba za upravljanje in financiranje,
d.d., sedež Škofjeloška c. 6, Kranj.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 2. 2004

ING-BIRO GEO-GRAD d.o.o., Ljubljana, Jakčeva 2, reg. št. vl. 1/05822/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 19. 11. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Fidler Peter, Ljubljana,
Jakčeva 2, z ustanovitvenim kapitalom
2,388.150 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2004

Srg 47/2004
Rg-4799/04
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog
predlagatelja Černoga Tadeja in Černoga
Petra, oba stanujoča Zdole 23, Krško, za
vpis prenehanja zavoda: CIR Center za
drugo izobraževanje in razvoj Krško, Zdole
23, Krško, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
zavod CIR Center za drugo izobraževanje in razvoj Krško, Zdole 23, Krško,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 2. 2. 2004.
Ustanovitelja Černoga Tadej in Černoga
Peter, oba Zdole 23, Krško, izjavljata, da so
poplačane vse obveznosti zavoda CIR Center za drugo izobraževanje in razvoj Krško
in urejena vsa razmerja do zavoda ter da v
celoti prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti zavoda ter da
zanje odgovarjata z vsem svojim premoženjem. Zavod ni imel zaposlenih delavcev.
Premoženje zavoda prevzemata v celoti
družbenika po prenehanju po skrajšanem
postopku.
Zoper sklep skupščine o prenehanju zavoda po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu zavoda iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 16. 2. 2004
Srg 9055/2003
Rg-2188/04
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog družbe Okno, podjetje za vzdrževanje, d.o.o.,Ljubljana, Nadgoriška 75,
Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Župevec
Bojan, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra
objavlja sklep:
družba Okno, podjetje za vzdrževanje,
d.o.o., Ljubljana, Nadgoriška 75, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 5. 12. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Gregorič Edvard, Nadgoriška 75, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 2,500.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 1,571.122 SIT prenese
v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo

sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 2. 2004
Srg 09069/2003
Rg-4886/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe Roje Skok in ostali,
trgovina in nepremičnine, d.n.o., Ljubljana,
Kurilniška 18, ki jo zastopa notarka Majda
Lokošek iz Domžal, objavlja sklep:
Roje Skok in ostali, trgovina in nepremičnine, d.n.o., Ljubljana, Kurilniška 18,
reg. št. vl. 1/12972/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
4. 12. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Skok Aleksander in Barbina, Jarčeva 12, Domžale, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja v sorazmerju s poslovnimi
deleži.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2004
Srg 08963/2003
Rg-4888/04
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni
sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku
in izbris iz sodnega registra družbe Kakteja,
trgovina na debelo in drobno d.o.o., Ljubljana, Dunajska 48, ki jo zastopa notar Andrej
Škrk iz Ljubljane, objavlja sklep:
Kakteja, trgovina na debelo in drobno,
d.o.o. Ljubljana, Dunajska 48, reg. št. vl.
1/25673/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 3. 12. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenica je Birografika Bori, Invalidsko podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o., Ljubljana, Linhartova 1,
z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanoviteljico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2004
Srg 08744/2003
Rg-4899/04
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
ING-BIRO GEO-GRAD d.o.o. Ljubljana,
Jakčeva 2, ki jo zastopa notar Miro Bregar
iz Litije, objavlja sklep:

Stran

Srg 08553/2003
Rg-4904/04
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni
sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku
in izbris iz sodnega registra družbe UPO,
poslovno svetovanje in informatika d.o.o.
Ljubljana, Menardova 3, objavlja sklep:
UPO, poslovno svetovanje in informatika d.o.o., Ljubljana, Menardova 3,
reg. št. vl. 1/05782/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
20. 11. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Alenčica Rauter Tršan,
Ljubljana, Menardova 3, z ustanovitvenim
kapitalom 2,404.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanoviteljico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2004
Srg 07848/2003
Rg-4911/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra družbe Inspect Zavar,
varjenje in kontrola varjenja d.o.o., Kamnik,
Ljubljanska cesta 21E, objavlja sklep:
Inspect Zavar, varjenje in kontrola
varjenja d.o.o., Kamnik, Ljubljanska cesta 21E, reg. št. vl. 1/22427/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 24. 10. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Fišić Linda in Marko,
Ljubljana, Sketova ulica 1, z ustanovitvenim kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja, vsakemu do 1/2.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih

Stran

1556 /

Št.

23 / 12. 3. 2004

družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2004
Srg 08062/2003
Rg-4915/04
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni
sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe Brocadero
A. Y. International marketing d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 51, ki jo zastopa notar
Boris Lepša iz Ljubljane, objavlja sklep:
Brocadero A. Y. International marketing d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 51,
reg. št. vl. 1/35048/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
23. 10. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Ažman Miha, Ribenska 1,
Bled, z ustanovitvenim kapitalom 2,100.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2004
Srg 08742/2003
Rg-4918/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra družbe Topius Hribar in
Cegnar, zastopanje in storitve d.n.o., Ljubljana, Cigaletova 1, objavlja sklep:
Topius Hribar in Cegnar, zastopanje
in storitve d.n.o., Ljubljana, Cigaletova
1, reg. št. vl. 1/03898/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
25. 11. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Primož Cegnar, Ljubljana, Grablovičeva 28 in Tomaž Hribar,
Ljubljana, Lončarska steza 12, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja po enakih deležih.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2004
Srg 09445/2003
Rg-4919/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe Julija posredovalnica posojil, posojanje denarja in
nepremičnine, d.o.o., Ljubljana, Parmova
ulica 39, ki jo zastopa odvetnica Nadjuša
Koželj iz Ljubljane, objavlja sklep:
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Julija posredovalnica posojil, posojanje denarja in nepremičnine, d.o.o.,
Ljubljana, Parmova ulica 39, reg. št. vl.
1/37029/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 18. 12. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Osman Okanović, Ljubljana, Ulica bratov Babnik 77, z ustanovitvenim
kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2004
Srg 00367/2004
Rg-4921/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra družbe Stiltex AS, proizvodnja tekstila, d.o.o., Zagradec, Ambrus
1C, ki jo zastopa notarka Dušica Berden iz
Ljubljane, objavlja sklep:
Stiltex AS, proizvodnja tekstila,
d.o.o., Zagradec, Ambrus 1C, reg. št. vl.
1/36738/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 13. 1. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Vidmar Francka, Zagradec, Ambrus 1A, z ustanovitvenim
kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanoviteljico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2004
Srg 09307/2003
Rg-4923/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe Trgošik, podjetje za
prodajo na debelo in drobno, d.o.o., Trbovlje, Vodenska c. 41, objavlja sklep:
Trgošik, podjetje za prodajo na debelo in drobno, d.o.o., Trbovlje, Vodenska
c. 41, reg. št. vl. 1/20840/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 11. 12. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Škrinar Bogdan, Trbovlje,
Vodenska cesta 41 in Rozman Miroslava,
Trbovlje, Sallaumines 4, z ustanovitvenim
kapitalom 1,965.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2004
Srg 09584/2003
Rg-4925/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra družbe Energetski biro,
projektiva, inženiring, d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 31, ki jo zastopa odvetnica Katarina
Magyar Erjavec iz Ljubljane, objavlja sklep:
Energetski biro, projektiva, inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 31, reg. št. vl.
1/03483/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 26. 11. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Škarja Vojko, Ljubljana, Pot na Fužine 47 in Primožič Janez,
Medvode, Kržišnikova 2, z ustanovitvenim
kapitalom 2,162.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznost družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja, vsakemu do 1/2.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2004
Srg 09318/2003
Rg-4926/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra družbe Konto – I, Podjetje za trgovino, finančne in knjigovodske
storitve, d.o.o., Komenda, Suhadole 4e, ki
jo zastopa notar Janez Novak iz Kamnika,
objavlja sklep:
Konto – I, Podjetje za trgovino, finančne in knjigovodske storitve, d.o.o.,
Komenda, Suhadole 4e, reg. št. vl.
1/09600/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 16. 12.
2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Špende Ivanka, Suhadole
4e, Komenda, z ustanovitvenim kapitalom
1,514.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanoviteljico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2004
Srg 09759/2003
Rg-4928/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za pre-
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nehanje po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe Nežič & CO., Založništvo in reklamna agencija, d.n.o., Grosuplje, Mala vas 38, ki jo zastopa notarka
Nataša Erjavec iz Ljubljane, objavlja sklep:
Nežič & CO., Založništvo in reklamna
agencija, d.n.o., Grosuplje, Mala vas 38,
reg. št. vl. 1/24674/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
18. 12. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Nežič Matjaž in Metka,
Chengdujska cesta 6, Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba ustanovitelja, vsakemu do 1/2.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2004

Srg 09585/2003
Rg-4940/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Veterinarska
postaja Dolomiti, družba za veterinarsko dejavnost, d.o.o., Ljubljana, Cesta v Mestni log
47/a, ki jo zastopa notar Jože Drnovšek iz
Ljubljane, objavlja sklep:
Veterinarska postaja Dolomiti, družba
za veterinarsko dejavnost, d.o.o., Ljubljana, Cesta v Mestni log 47/a, reg. št. vl.
1/30448/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 18. 12. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so Špenko Franc, Hraše 52,
Smlednik, Bernot Matiček, Smrekarjeva ulica
4, Ljubljana, Bundalo Marinko, Ljubljana, Gabrov trg 8, Drobnič Jožef, Kranj, Gosposvetska ulica 13, Gavrilović Milan, Prevalje pod
Krimom 38, Preserje, Grčar Milenka, Železnica 22, Turjak, Medved Srečko, Slakova ulica
7, Trebnje, Preinfalk Borut, Ig 181, Ig, Rigler
Janez, Na Gmajni 8, Velike Lašče in Tomšič
Jože, Ulica Ivice Pirjevčeve 4, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja v sorazmerju z njihovimi
deleži.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2004

Srg 00073/2004
Rg-4930/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe Mirgal,
Računovodske storitve, d.o.o., Ljubljana,
Zaloška 269, objavlja sklep:
Mirgal,
Računovodske
storitve,
d.o.o., Ljubljana, Zaloška 269, reg. št. vl.
1/08491/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 5. 1. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Ljubica Kleindienst,
Kamnik, Klavčičeva ul. 8, z ustanovitvenim
kapitalom 6,817.897,79 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanoviteljico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2004
Srg 09628/2003
Rg-4935/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra družbe Art foto d.o.o.
fotografija in marketing, Ljubljana, Vurnikova 9, ki jo zastopa odvetnica Anka Kenda iz
Ljubljane, objavlja sklep:
Art foto d.o.o. fotografija in marketing, Ljubljana, Vurnikova 9, reg. št. vl.
1/23005/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 19. 12.
2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Rihar Avgusta, Ljubljana,
Vurnikova 9, z ustanovitvenim kapitalom
2,436.077,30 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanoviteljico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2004
Srg 09158/2003
Rg-4937/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra družbe Komijat & člani,
družba za proizvodnjo, trgovino in storitve
d.n.o., Cesta na postajo 19, Brezovica pri
Ljubljani, ki jo zastopa notarka Nataša Erjavec iz Ljubljane, objavlja sklep:
Komijat & člani, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.n.o., Cesta na
postajo 19, Brezovica pri Ljubljani, reg.
št. vl. 1/30500/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 9. 12.
2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Marta Komijat in Stjepan
Komijat, oba stanujoča Cesta na postajo
19, Brezovica pri Ljubljani, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja, vsakemu do 1/2.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2004
Srg 09291/2003
Rg-4939/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe Thema – Kisovec
inženiring, k.d., Medvode, Čarmanova ulica
1, ki jo zastopa odvetnik Bojan Župevec,
objavlja sklep:
Thema – Kisovec, inženiring, k.d.,
Medvode, Čarmanova ulica 1, reg. št.
vl. 1/11245/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 12.
12. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Kisovec Boštjan, Čarmanova ulica 1, Medvode in Knific (prej Kisovec) Jana, Medvode, Čarmanova ulica 1,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2004
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Srg 00118/2004
Rg-4942/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe Trgopam, Podjetje
za zaključna dela v gradbeništvu, trgovina,
agencija, marketing, d.o.o., Morava 2a, Kočevska Reka, objavlja sklep:
Trgopam, Podjetje za zaključna dela v
gradbeništvu, trgovina, agencija, marketing, d.o.o., Morava 2a, Kočevska Reka,
reg. št. vl. 1/12205/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
6. 1. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Pajnič Marjan, Morava 2a,
Kočevska Reka, z ustanovitvenim kapitalom
2,756.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2004
Srg 00117/2004
Rg-4943/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za pre-
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nehanje po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra družbe Elmatic, elektronika in avtomatika d.o.o., Senožeti 114, Dol
pri Ljubljani, objavlja sklep:
Elmatic, elektronika in avtomatika
d.o.o., Senožeti 114, Dol pri Ljubljani,
reg. št. vl. 1/02401/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
31. 12. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so Kralj Anton, Brinje 20, Dol
pri Ljubljani, Rodella Frančiška, Brinje 20, Dol
pri Ljubljani in Rodella Mladen, Senožeti 114,
Dol pri Ljubljani, z ustanovitvenim kapitalom
1,594.562 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti na
ustanovitelje v razmerju z njihovimi deleži.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2004
Srg 00517/2004
Rg-4944/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe Labra, Podjetje za
trgovino, proizvodnjo in posredništvo d.o.o.,
Ljubljana, Pilonova 35, ki jo zastopa notar
Bojan Podgoršek, objavlja sklep:
Labra, Podjetje za trgovino, proizvodnjo in posredništvo d.o.o., Ljubljana, Pilonova 35, reg. št. vl. 1/13518/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 20. 1. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Rožac Bojan, Pilonova
35, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2004
Srg 09761/2003
Rg-4945/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Vidmar M,
posredovanje in svetovanje, k.d., Ljubljana,
Cesta na Vrhovce 21, objavlja sklep:
Vidmar M, posredovanje in svetovanje, k.d., Ljubljana, Cesta na Vrhovce 21,
reg. št. vl. 1/26266/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
3. 2. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so Vidmar Marjan, Martina in
Nadja, vsi Ljubljana, Opekarska cesta 9B,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelje.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2004
SRG-07083/2003
Rg-6760/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni na predlog družbe LB Trading,
trgovska družba d.o.o., Ljubljana, Trg republike 3, ki jo zastopa notar Miro Košak, Trg
republike 3, Ljubljana, za prenehanje družbe
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe LB Trading d.o.o., Ljubljana,
Trg republike 3, objavlja sklep:
družba LB Trading, trgovska družba
d.o.o., Ljubljana, Trg republike 3, reg.
št. vl. 1/25740/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanoviteljice z dne
24. 3. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, z ustanovitvenim kapitalom 61,366.135,96 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 61,366.135,96 SIT
prenese v celoti na Novo Ljubljansko banko
d.d., Ljubljana.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2003
SRG-1069/2002
Rg-6762/04
Družba Dinero, podjetje za trgovino,
storitve in proizvodnjo d.o.o., Ulica Jakoba Zupančiča 7, Maribor, reg. št. vl.
1/9926-00, katere družbenika sta Predojevič Predrag, Zgornja Kungota 52, Zgornja
Kungota in Jež Karin, Cesta OF 40, Maribor,
po sklepu družbenikov družbe z dne 22. 3.
2002 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Predojevič
Predrag in Jež Karin.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 5. 2002
Srg 00022/2004
Rg-4952/04
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Kontrec & CO – trgovsko podjetje d.n.o., Tomšičeva 7, Lendava, vpisana v sodni register tukajšnjega sodišča vl.
št. 1/0839/00, preneha po skrajšanem postopku ZGD, po sklepu družbenikov z dne
20. 1. 2004.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena vsa razmerja z delavci.

Magdalenič Marija in Kontrec Anka, obe
Tomšičeva 7, Lendava, kot družbenici prevzemata obveznost plačila vseh morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
družbenici, in sicer na vsako do polovice.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbenici,
upniki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 2. 2004
Srg 50/2004
Rg-2179/04
Družba PRO-ME, Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., s sedežem
Laze 8, Vrtojba, Šempeter pri Gorici, vpisane pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v
registru s št. 1-3716-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika družbe
z dne 9. 12. 2003.
Ustanovitelj in družbenik družbe je Masutto Pierluigi, Via Manolet št. 4, Cervignano del Friuli, Italija, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor
v roku 15 dni od dneva objave, sicer bo
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je
sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 1. 2004

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Sindikat novinarjev Slovenije, Wolfova 8,
Ljubljana, štampiljko okrogle oblike z napisom SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE
v sredini napis LJUBLJANA. gnt-146302
SŽ CENTRALNE DELAVNICE, Zaloška
217, Ljubljana, štampiljko okrogle oblike ,
premera 3 cm, z napisom ob obodu SŽCENTRALNE DELAVNICE LJUBLJANA
d.o.o., v notranjosti napis Ljubljana Zaloška
217 2.3. gnh-146739

Priglasitveni list
Bizjak Bojan s.p., Bolgarska 13, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-2169-94,
izdan dne 1.10.1997. gnh-146314
Dravšnik Milan, Ulica 27. decembra 1,
Bistrica ob Dravi, priglasitveni list, opravilna št. 068-0049/94, izdan dne 16.2.1994.
gnq-146655
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Hvauc Frančišek s.p., Mariborska cesta
75, Rače, priglasitveni list, opravilna št. 0645492-98, izdan dne 4.3.1998. gnz-146246
Kodrič Slavko, Igriška ulica 3, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
034042/3820/00-37/1995 in reprezentativno dovolenje z isto številko, izdana dne
6.3.1995. gnl-146735
Kolar Gabriel Robert, Kovača vas 56,
Slovenska Bistrica, priglasitveni list, opravilna št. 50-0975/94, izdan dne 1.6.1994.
gnb-146245
Koželj Anton, Zgornje Pirniče 76, Medvode, priglasitveni list, opravilna št. 270378/95, izdan dne 5.11.1995. gnz-146471
Mrkun Dušan, Kolarjeva ulica 31, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 24-413/94,
izdan dne 1.7.1994. gnn-146583
Perušek Boštjan, Ulica 16. maja 12,
Škofljica, priglasitveni list, opravilna št. 282846/99, izdan dne 15.2.1999. gnl-146785
Šmid Riki s.p., Vratja vas 7/a, Apače,
priglasitveni list, opravilna št. 08-0568/96,
izdan dne 5.12.2001. gnd-146693
Vihar Mirko, Ješenca 29/c, Rače, obrtno
dovoljenje, št. 047522/2254/00-74/1995, izdano dne 6.3.1995. gnb-146495

Avakumović Aleksandar, Polje, Cesta
XII/8, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
1101232. gng-146415
Bajsič Jožef, Gradiška 602, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 648338.
m-300
Barbič Mihael, Prešernova cesta 39,
Domžale, osebno izkaznico, št. 1495738.
gnn-146658
Belcar Vlatko, Gotska ulica 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 288957.
gnm-146509
Bele Katja, Opekarniška 12/a, Celje,
osebno izkaznico, št. 375876. gny-146772
Blagovič Dejvid, Branoslavci 20/e,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 1549149.
gnd-146318
Bogša Terezija, Trg Dušana Kvedra
11, Maribor, osebno izkaznico, št. 891400.
gny-146672
Borštnar Peter, Poklukarjeva ulica 96,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 477899.
gnh-146389
Brudar Mark Antonij, Gubčeva 49,
Metlika, osebno izkaznico, št. 184673.
gnb-146645
Brulc Viktor, Hrušica 3, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 1079538.
gnu-146501
Bublić Marko, Preglov trg 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 887817. gny-146222
Cajhen Olga, Gorazdova 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 87796. gne-146392
Cesar Jože, Cesta v Loke 2, Mozirje, osebno izkaznico, št. 733929.
gnq-146280
Cimrić Boris, Topniška 43, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 46208. gni-146738
Cirer Jožefa, Rafolče 44, Lukovica,
osebno izkaznico, št. 498304. gni-146288
Črnivec Stanko, Podvinci 19, Ptuj, osebno izkaznico, št. 262522. gnu-146376
Demšar Jožefa, Cvetlična ulica 7, Celje,
osebno izkaznico, št. 169907. gnt-146402
Dešman Anton, Raduha 11, Luče, osebno izkaznico, št. 446035. gnl-146535
Dobrina Maša, Janževa gora 7/b, Selnica ob Dravi, osebno izkaznico, št. 929960.
gnk-146536
Dolinar Romana, Goričane 59/e, Medvode, osebno izkaznico, št. 1428518.
gnx-146398
Došlić Robert, Straža, Pod vinogradi
20, Straža, osebno izkaznico, št. 200260.
gnl-146510
Dukić Anja, Trata 2/6, Kočevje, osebno
izkaznico, št. 001025870. gnx-146723
Fekonja Žan, Ulica Ruške čete 5,
Ruše, osebno izkaznico, št. 1699503.
gnu-146526
Feldeždi Petra, Betnavska cesta 81,
Maribor, osebno izkaznico, št. 100398.
gnv-146775
Filipovič Zdenka, Cesta na Markovec 47,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
1740538. gnx-146373
Gačnik Jasna, Ul. Toneta Melive 4,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
768029. gnf-146791
Glavan Andrej, Ciril Metodov trg 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 616514.
gnv-146825
Gobec Janez, Cerovec pod Bočem 16,
Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
702177. gnu-146676
Golavšek Boris, Hramše 10, Dobrna, osebno izkaznico, št. 1422446.
gno-146532

Potne listine
Adam David, II. prekomorske brigade
33/d, Koper - Capodistria, potni list, št.
P00050056, izdala UE Koper. gnf-146641
Adam Matej, II. prekomorske brigade
33/d, Koper - Capodistria, potni list, št.
P00050057, izdala UE Koper. gnk-146640
Anzelc Majda, Dornavska cesta 2, Ptuj,
potni list, št. P00514522. gnm-146759
Bosioković Vlastimir, Jakšičeva 1, Ljubljana, potni list, št. P00595924. gne-146567
Čas Nevenka, Dovže 2 a, Mislinja, potni
list, št. P00759747, izdala UE Slovenj Gradec. gnq-146505
Eržen Črtomir, Koroška cesta 61, Kranj,
potni list, št. P00280639. gnp-146731
Gorjup Iztok, Landgrafenplatz 1, 61381
Friedrichsdorf, potni list, št. P00056089.
gnc-146694
Hlad Viljem, Oražnova 1, Ljubljana, potni
list, št. P00420989. gnl-146285
Ilaš Aleš, Poljedelska ulica 5, Ljubljana,
potni list, št. P00733303. gnu-146476
Jensterle Kavka Karla, Beethovnova
7, Ljubljana, potni list, št. P00492568.
gnx-146648
Jensterle Kavka Mojca, Beethovnova 7, Ljubljana, potni list, št. P00492567.
gny-146647
Josič Sergej, Gornje Lepovče 107, Ribnica, potni list, št. P00885937. gne-146742
Jurca
Mirko
Franci,
Slomškova
17/a, Ljubljana, potni list, št. P00056812.
gni-146788
Karić Edita, Endliherjeva ulica 13, Ljubljana, potni list, št. P00008959. gnc-146744
Kavka Jensterle Simon, Beethovnova 7, Ljubljana, potni list, št. P00742632.
gnw-146649
Kodelja Stanislava, Gregorčičeva 7,
Deskle, maloobmejno prepustnico, št. AI
000080052. gnu-146326
Komel Oliver, Gradnikove brigade 59,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico,
št. AI 000172268, izdala UE Nova Gorica.
gno-146507
Kopitar Sebastjan, Vrhe 61, Teharje,
potni list, št. P00501538, izdala UE Celje.
gnj-146662

Korošec Janez, Višnja vas 10/d, Vojnik,
potni list, št. P00262220, izdala UE Celje.
gnp-146531
Kren
Jurca
Jožica,
Slomškova
17/a, Ljubljana, potni list, št. P00130011.
gnh-146789
Magdić Albert, Dvoršakova 11, Ljubljana,
potni list, št. P00005681. gno-146207
Magdić Luka, Dvoršakova 11, Ljubljana,
potni list, št. P00005691. gnq-146205
Magdić Nikola, Dvoržakova 11, Ljubljana, potni list, št. P00914636. gnp-146331
Moškrič Živa, Cesta II odredov 49, Ljubljana, potni list, št. P00661723. gnj-146437
Ostrež Tina, Gobela 4, Gozd Martuljek,
potni list, št. P00045720. gns-146378
Polajžar Greta, Sv. Jurij 4, Rogatec, potni list, št. P00986686, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gne-146667
Posega Nebojiša, Cankarjeva 56, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
000033167. gnc-146319
Railić Marija, Senčna pot 2, Portorož Portorose, potni list, št. P0083516, izdala
UE Piran. gnt-146502
Rakuša Maja, Pekrška 16, Maribor, potni list, št. P00725444, izdala UE Maribor.
gne-146546
Rehberger Samo, Dvorski trg 2, Preddvor, potni list, št. P00039739. gnw-146678
Sevšek Gorazd, Straža pri Gori
3/c, Dramlje, potni list, št. P00721490.
gnz-146571
Simonič Tara, Dogoše, Kirbiševih
4/h, Maribor, potni list, št. P00589565.
gnk-146761
Stanonik Dean, Rodiška cesta 7, Kozina, maloobmejno prepustnico, št. AI
000103987. gnw-146199
Steinberger Jure, Pšata 13, Dol pri Ljubljani, potni list, št. P00991176. gnv-146525
Šalinger Fabrizio, Liminjanska 85, Portorož - Portorose, potni list, št. P00639920.
gnm-146438
Šolaja Zoran, Plintovec 9/d, Zgornja Kungota, potni list, št. P00973069. gnf-146316
Trošt Vojko, Slap 35, Vipava, potni
list, št. P00609603, izdala UE Ajdovščina.
gnm-146634
Trupina Suzana, Ulica Slavka Gruma 52,
Novo mesto, potni list, št. P00887441, izdala UE Novo mesto. gnx-146498
Visnovič Franci, Kajuhova 13, Maribor,
potni list, št. P00194266. gnl-146760

Osebne izkaznice
Abram Sebastijan, Rožno 37, Brestanica,
osebno izkaznico, št. 15052. gnp-146431
Aliti Jasmina, Ferkova 15, Maribor,
osebno izkaznico, št. AH 14132 - za tujca.
gnr-146279
Ametova Afrodita, Ruška cesta 87, Maribor, osebno izkaznico, št. AH 000019438
- za tujca. gnq-146405
Arbeiter Luka, Čečovje 13, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 1616522.
gnt-146277
Arh Andrej, Selce pri Leskovcu 6, Leskovec pri Krškem, osebno izkaznico, št.
1243370. gne-146692
Arh Marija, Papirniški trg 8, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št. 464212.
gne-146617
Attar Rami, Tomšičeva 11/a, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 1482838. gnd-146493
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Goljat Milena, Stari trg 244, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 111153.
gnx-146323
Gorec Sonja, Zrinjskega 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1109462. gnt-146577
Gornik Maja, Hrovača 24, Ribnica, osebno izkaznico, št. 946025. gnf-146241
Gregur Ivica, Latkova vas 222, Prebold,
osebno izkaznico, št. 668725. gnn-146408
Grenko Igor, Braslovče 8, Braslovče,
osebno izkaznico, št. 938132. gny-146522
Grosek Marija, Ulica Martina Krpana 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 236334.
gne-146492
Grosman Aleš, Črnci 46, Apače, osebno
izkaznico, št. 1712457. gnj-146637
Gumze Goran, Krekova ulica 6, Maribor,
osebno izkaznico, št. 478453. gnc-146469
Hiršman Jeraj Zdenka, Vir, Umekova
4, Domžale, osebno izkaznico, št. 436749.
gny-146422
Hren Alojz, Rdeči breg 2, Lovrenc na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
1047719. gne-146542
Hribernik Marija, Latkova vas 35,
Prebold, osebno izkaznico, št. 715434.
gng-146540
Janša Robert, Setnik 50, Polhov Gradec,
osebno izkaznico, št. 671106. gnm-146609
Jauk Roman, Limbuška cesta 45,
Limbuš, osebno izkaznico, št. 1103542.
gns-146428
Jeromel Peter, Legen 108/a, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 1199309.
gnt-146627
Ješe Zlatko, Rimska ploščad 21, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 420220. gne-146317
Jug Aleksandra, Vrhovci, Cesta XIX
/4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 35420.
gnk-146290
Jusufović Džehva, Cesta v Pečale 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 204609.
gnz-146625
Kalan Filipovič Kristian Tim, Cesta na
Markovec 47, Koper - Capodistria, osebno
izkaznico, št. 1740537. gny-146372
Kalan Franc, Zlato polje 3, Kranj, osebno
izkaznico, št. 439206. gnt-146427
Kapele Lisjak Karmen, Ob studenčnici
6, Ptuj, osebno izkaznico, št. 1427073.
gnz-146496
Karan Slavica, Erjavčeva cesta 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1079836.
gnp-146481
Kavc Jože, Breg 7, Zreče, osebno izkaznico, št. 1359237. gnh-146289
Kerstein Aleksander, Pucova ulica
4, Celje, osebno izkaznico, št. 161728.
gnc-146669
Klabjan Brigita, Osp 89, Črni Kal, osebno
izkaznico, št. 1562546. gny-146322
Kodelja Stanislava, Gregorčičeva 7,
Deskle, osebno izkaznico, št. 1233198.
gnz-146325
Kopitar Anže, Tesovnikova 102, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 340174.
gnm-146734
Kosec Slavko, Možjanca 13, Preddvor, osebno izkaznico, št. 1357437.
gnu-146201
Kozlevčar Ludovik, Veliki Gaber 61, Veliki Gaber, osebno izkaznico, št. 771243.
gnj-146816
Kralj Kristina, Male Reberce 8, Zagradec,
osebno izkaznico, št. 886157. gnt-146652
Krevs Jožef, Biška vas 6, Mirna Peč,
osebno izkaznico, št. 741718. gnp-146706
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Kristić Vladimir, Kardeljev trg 3, Velenje,
osebno izkaznico, št. 154462. gnx-146773
Krnić Sušnik Iris, Levstikov trg 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 759543.
gny-146747
Kržič Uroš, Tavčarjeva 11, Velenje, osebno izkaznico, št. 641117. gnt-146677
Lavrenčič Andreja, Kamnikarjeva 15,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 1696479.
gnf-146366
Lazanski Janez, Ob žici 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1517785. gnr-146354
Lešnik Miroslav, Pohorski odred 2,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
975731. m-275
Levpušček Bruna, Modrej 54, Most
na Soči, osebno izkaznico, št. 24486.
gnp-146356
Lucević Mirzet, Brodarjev trg1 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 881493.
gnl-146435
Lučovnik Branko, Ulica Tončka Dežmana 2, Kranj, osebno izkaznico, št. 917832.
gnv-146475
Mair Hubert Karl, Kamna Gorica
1/e, Kamna Gorica, osebno izkaznico, št.
238299. gnp-146606
Makar Martina, Pot na Rakovo jelšo 136,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 930140.
gnj-146562
Makar Tjaša, Pot na Rakovo jelšo 136,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1178766.
gni-146563
Makorič Monika, Grajska 6, Kanal, osebno izkaznico, št. 676994. gnz-146321
Malijanska Rada, Travniška ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1735716.
gnd-146793
Marković Savina, Nazorjeva 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 404824. gni-146488
Marolt Marta, Soteska 12, Moravče,
osebno izkaznico, št. 721395. gne-146292
Medved Špela, Trnovska ulica 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1669834.
gnq-146255
Meglič Aleš, Kovorska cesta 27, Tržič,
osebno izkaznico, št. 120430. gnr-146729
Mekicar Alenka, Ježa 98, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1067108. gnz-146721
Mesarič Petra, Cven 21/b, Ljutomer, osebno izkaznico, št. 1038502.
gnv-146500
Mesec Frančišek, Ograje 79, Logatec,
osebno izkaznico, št. 317127. gnx-146248
Mikac Branka, Podrgrajsova ulica 8,
Maribor, osebno izkaznico, št. 234635.
gnh-146689
Mlakar Marko, Studenec 42, Studenec,
osebno izkaznico, št. 140474. gnv-146425
Mlakar Zdravko, Kresniške poljane 31,
Kresnice, osebno izkaznico, št. 519953.
gnb-146770
Mlasko Andrej, Pirnatova ulica 5,
Maribor, osebno izkaznico, št. 955188.
gnp-146656
Mohorič Rafael, Novakova ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 638183.
gns-146607
Mori Zdenka, Kot pri Prevaljah 24,
Prevalje, osebno izkaznico, št. 1466554.
gnp-146631
Možir Mateja, Zalog 9, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 1544387. gnz-146771
Mrvar Milan, Linhartova 68, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 320089. gnd-146247
Murn Aljoša, Cesta 5. maja 9/b, Logatec, osebno izkaznico, št. 423226.
gnc-146294

Napotnik Dejan, Cankarjeva 15, Šoštanj, osebno izkaznico, št. 1202381.
gnr-146654
Nared Doroteja, Vodovodna 40, Rakek,
osebno izkaznico, št. 488180. gno-146257
Norbedo Niko, Izletniška pot 22, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico, št. 426320.
gni-146638
Nuhanović Avdija, Voljčeva cesta
16/a, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 301466.
gnk-146490
Orel Franc, Gornji Rudnik 2/1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 147777. gnc-146719
Osolnik Franc, Križ 55/a, Komenda,
osebno izkaznico, št. 815036. gnk-146561
Ovčar Darija, Majski vrh 29/a, Videm
pri Ptuju, osebno izkaznico, št. 712969.
gnb-146324
Ovsenik Maja, Pleteršnikova ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1747911.
gnw-146624
Pakrac Katarina, Trinkova 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 454325. gnb-146445
Palir Jakob Vladislav, Podgorska 16, Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št. 514891.
gnr-146629
Pavlič Matevž Uroš, Cesta 13. julija 60,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1230825.
gnu-146276
Pavšič Božo, Ulica 25. maja 23, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 1654276.
gnb-146370
Pečovnik Matej, Tominškova ulica 8,
Nazarje, osebno izkaznico, št. 1142983.
gno-146407
Pengov Bitenc Urška, Žaucerjeva 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 476590.
gnw-146474
Pergar Anton, Ptujska ulica 22, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1531265.
gns-146628
Perne Vida, Habatova 11, Trzin, osebno
izkaznico, št. 1020828. gnt-146552
Pestotnik Barbara, Frenkova pot 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 334424.
gne-146717
Peternel Branka, Beethovnova 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1148443.
gnh-146639
Pipan Darja, Cesta vstaje 84, Ljubljana
Šmartno, osebno izkaznico, št. 116643.
gnk-146311
Pišek Liberia, Gosposvetka cesta 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1329767.
gnj-146787
Plak Benjamin, Glavarjeva cesta 63,
Komenda, osebno izkaznico, št. 510701.
gnv-146300
Polajžar Greta, Sv. Jurij 4, Rogatec, osebno izkaznico, št. 1536476.
gng-146665
Polanc Mojca, Šišenska 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 903689. gnr-146604
Povh Vojko, Gabrovnik 93, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 400452.
gni-146663
Predanič Snežana, Razlagova 1,
Brežice, osebno izkaznico, št. 1223494.
gnx-146548
Prevolšek Greta, Zagaj pod Bočem
21/h, Rogaška Slatina, osebno izkaznico,
št. 971601. gnq-146334
Primožič Boštjan, Podpeč 27, Črni
Kal, osebno izkaznico, št. 1231021.
gnv-146375
Prislan Anton, Stantetova ulica 24,
Velenje, osebno izkaznico, št. 272258.
gnr-146679
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Rachle Franc, Ljubično 5, Poljčane,
osebno izkaznico, št. 270554. gnl-146560
Ravitz Matija, Bratovševa ploščad 36,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1457768.
gnp-146506
Rebernak Stanko, Devina 14/a, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št. 1205485.
gnq-146309
Rednjak Aleš, Šalek 110, Velenje, osebno izkaznico, št. 1039187. gnv-146550
Rijavec Milan, Nanoška 28, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 400419. gnk-146386
Risman Antonija, Teharje 37, Teharje, osebno izkaznico, št. 1482110.
gnp-146406
Rodošek Vanja, Dežno pri Podlehniku 8/b, Podlehnik, osebno izkaznico, št.
1612050. gnq-146630
Rogina Marija, Na jasi 2, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 1164295. gnt-146377
Rudolf David, Maistrova 4, Litija, osebno
izkaznico, št. 1046105. gnt-146802
Rudolf Monika, Žerjavec 1/a, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 433165. gno-146632
Sajovec Leopold, Cesta bratov Zorko
47, Senovo, osebno izkaznico, št. 1435467.
gnc-146544
Senčar Maja, Langusova ulica 44, Radovljica, osebno izkaznico, št. 252604.
gns-146503
Serec Milan, Trnovska vas 45/a, Trnovska vas, osebno izkaznico, št. 324193.
gnj-146737
Serianz Rakić Brigita, Hrastje 38 a,
Limbuš, osebno izkaznico, št. 649753.
gne-146517
Simončič Martin, Zapuže 13, Šentjernej,
osebno izkaznico, št. 91820. gnf-146541
Sirec Sara, Cesta vstaje 84, Ljubljana
Šmartno, osebno izkaznico, št. 898723.
gni-146313
Snoj Luka, Linhartova cesta 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1051357.
gni-146613
Sotenšek Tadej, Modrej 54, Most na
Soči, osebno izkaznico, št. 1367970.
gnq-146355
Sotlar Nikolaj, Japlova 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 806445. gnz-146596
Šimunić Milan, Sela pri Dolenjskih toplicah št. 27, Dolenjske Toplice, osebno izkaznico, št. 234043. gnl-146635
Šink Lidija, Pod Plevno 8, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 814058. gnd-146543
Širec Gregor, Ročica 58/a, Jakobski Dol,
osebno izkaznico, št. 913925. m-314
Šolar Janko, Stara Loka 7, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 376972. gnu-146801
Štefanič Nataša, Dragovanja vas 5,
Dragatuš, osebno izkaznico, št. 952371.
gno-146707
Štok Marjan, Hudovernikova 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 335997. gnf-146416
Štrlekar Jana, Kompole 63, Štore, osebno izkaznico, št. 962656. gnm-146659
Štumberger Jože, Volkmerjeva 24, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 207704. gnk-146736
Šuman Viljan, Gregorčičeva 5, Sežana, osebno izkaznico, št. 340665.
gnw-146774
Švejda Andrej, Radvanjska 39, Maribor, osebno izkaznico, št. 299507.
gnn-146683
Talić Branko, Preglov trg 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 940490. gnx-146848
Terbuc Marija, Staneta Severja 9,
Maribor, osebno izkaznico, št. 622799.
gnq-146530

Bogša Terezija, Trg Dušana Kvedra 11,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 909624, reg. št. 64667, izdala UE Maribor.
gnx-146673
Bokavšek Petja, Seča 180, Portorož Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH
in A do 50 km/h, št. SI 61397, reg. št. 9708,
izdala UE Piran. gnq-146580
Borštnar Peter, Poklukarjeva ulica 96,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 972866, reg. št. 162054, izdala UE
Ljubljana. gng-146390
Buđinski Srečko, Prešernova cesta
6, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. A50 km/h,B,G,H, št. S 001682962, reg. št.
22266, izdala UE Velenje. gnw-146674
Car Mijo, Kočevarjeva 10/a, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12689. gnv-146450
Čehovin Marko, Jezerska cesta 12,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1347681, reg. št. 51419, izdala UE Kranj.
gny-146622
Černivec Alojzija, 5. prekomorske 6,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
573183, izdala UE Ptuj. gnj-146441
Čertnigoj Klemen, Stomaž 59, Dobravlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1210935, reg. št. 13021. gnf-146466
Čubej Urška, Celovška cesta 287, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1775514, reg. št. 226816, izdala
UE Ljubljana. gns-146453
Dremelj Franc, Velebitska ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1487897, reg. št. 60242, izdala UE Ljubljana. gnq-146384
Faganelj Tadeja, Miren 124, Miren, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 47146,
izdala UE Nova Gorica. gnc-146619
Fajfar Kristjan, Borštnikova 59, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1444587, reg. št. 118995, izdala UE Maribor. gnp-146556
Fantinič Darko, Cesta med vinogradi 22,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. ABCEGH, št. SI 35122, izdala UE Koper. gnt-146202
Ferkolj Alja, Jakčeva ulica 11, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 39504, izdala UE Novo mesto.
gnw-146374
Filipović Slobodan, Slokanova 16, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
610444, reg. št. 1333, izdala UE Maribor.
gnu-146426
Fučka Matej, Cesta 23/b, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,C,E,F,G,H, št.
S 1599549, reg. št. 13172, izdala UE Ajdovščina. gne-146642
Gobec Janez, Cerovec pod Bočem 16,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
B,C,F,G,H, št. 13159, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnm-146684
Golub Luka, Trnovska ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1524532, reg. št. 21060, izdala UE Ljubljana. gnq-146780
Gornik Maja, Hrovača 24, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6621,
izdala UE Ribnica. gne-146242
Gortan Ernest, Lepa cesta 55, Portorož
- Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 26276, reg. št. 7288, izdala UE Piran.
gnb-146595
Grosman Aleš, Črnci 46, Apače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12288, izdala UE Gornja Radgona. gnu-146601

Tomše Ljubica, Šolska 7, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 315076.
gnl-146310
Torić Jasmina, Bilečanska 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1050066.
gnc-146444
Tutnjević Štefica, Ples 25, Bistrica
ob Sotli, osebno izkaznico, št. 603976.
gnz-146296
Urek Marija, Resljeva 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 90868. gnn-146383
Vehar Marijan, Smolenja vas 5, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 1285511.
gnz-146371
Vehovec Marjan, Lenartova 7, Mežica,
osebno izkaznico, št. 834266. gnd-146393
Verbančič Katarina, Panonsko naselje
33, Lendava - Lendva, osebno izkaznico,
št. 662850. gnz-146521
Voglar Polonca, Gornji Dolič 83, Mislinja,
osebno izkaznico, št. 982412. gnt-146327
Vračun Ivan, Ilije Gregoriča 6, Brežice,
osebno izkaznico, št. 573682. gny-146297
Vujin Slavko, Brilejeva ulica 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 421353.
gnw-146749
Zagorc Ivana, Cankarjeva ulica 4,
Celje, osebno izkaznico, št. 222542.
gnb-146295
Zih Marija, Spodnji kraj 41, Prevalje,
osebno izkaznico, št. 787654. gnb-146320
Zupan Janez, Brezje 9, Čemšenik, osebno izkaznico, št. 733533. gnj-146687
Zupančič Polonca, Ob težki vodi 52,
Novo mesto, osebno izkaznico, št. 1353850.
gnn-146308
Žerdin Vekoslava, Privoz 7/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 95649. gnz-146221
Žnidarič Andrej, Dobrava 19/b, Ormož,
osebno izkaznico, št. 822820. gns-146328

Vozniška dovoljenja
Adamlje Jožef, Radohova vas 29,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje,
kat. F, reg. št. 3411, izdala UE Grosuplje.
gnc-146748
Ajster Boris, Nova vas 24, Jesenice na
Dolenjskem, vozniško dovoljenje, reg. št.
5738. gns-146403
Anderlič Ivan, Pekel 26/b, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABHG, št. S
1665270, reg. št. 10152, izdala UE Maribor.
gnl-146539
Babuder Aoun Katja, Velike Loče 3, Materija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13229, izdala UE Sežana. gnt-146227
Barbarič Štefan, Naldinijeva 4, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. SI 9432, reg. št. 17190.
gnj-146462
Belcar Vlatko, Gotska ulica 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1758626, reg. št. 255603, izdala UE
Ljubljana. gnn-146508
Berčič Uroš, Podlubnik 154, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
20791, izdala UE Škofja Loka. gnr-146379
Bezjak Lina, Cankarjeva 6, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1569245,
izdala UE Ptuj. gng-146240
Bitenc Marko, Roška 11/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1443118,
reg. št. 118502, izdala UE Maribor.
gnm-146409
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Hanžeković Šiftar Majda, Černelavci,
Črtomirova 10, Murska Sobota, vozniško
dovoljenje, reg. št. 16167. gnf-146341
Hebat Ljiljana, Vogrsko 158/ad, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 25242, izdala UE Nova Gorica.
gnw-146699
Herman Valerija, Ob Meži 28, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
14326, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnn-146233
Hernandez Ladino Gabriel Eduardo,
Kavčičeva ulica 4, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BCDGH, št. S 1252651,
reg. št. 217373, izdala UE Ljubljana.
gne-146367
Hiršman Jeraj Zdenka, Vir, Umekova 4,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1935213, reg. št. 7032, izdala UE
Domžale. gnx-146423
Hojnik Robert, Župančičeva 2, Zgornja
Polskava, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 196394, reg. št. 12408, izdala UE Slovenska Bistrica. gnu-146226
Ilaš Aleš, Poljedelska ulica 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1822260, reg. št. 152189, izdala UE
Ljubljana. gnt-146477
Imamović Edis, Prvomajska 38, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 43914.
gns-146278
Ivančič Karlo, Senčna ulica 14, Izola Isola, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
reg. št. 2005, izdala UE Izola. gnk-146461
Jahić Sanela, Šalek 84, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1114500, reg.
št. 26919, izdala UE Velenje. gnn-146333
Jančar Peter, Rozmanova 7, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
75371, reg. št. 1551. gnb-146695
Jančič Pavle, Brstnik 17, Laško, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1060397.
gno-146332
Janša Robert, Setnik 50, Polhov Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1107446, reg. št. 183379, izdala UE Ljubljana. gnn-146608
Jauk Roman, Limbuška cesta 45, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
1570684, reg. št. 1229, izdala UE Maribor.
gnr-146429
Jelić Mladjen, Staro selo 2/a, Kobarid,
vozniško dovoljenje, št. S 1755293, izdala
UE Tolmin. gnh-146214
Jeromel Peter, Legen 108/a, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12685. gno-146582
Jug Aleksandra, Vrhovci, Cesta XIX /4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1265061, reg. št. 176692, izdala UE
Ljubljana. gnn-146287
Jurkas Lidija, Račka cesta 15, Hotinja
vas, Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat.
B,G,H, št. S1177895, reg. št. 101855, izdala
UE Maribor. gnb-146520
Kablar Mladen, Rozmanova 24/h, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1327541, reg. št. 10248, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnf-146391
Kaltak Almir, Ferda Bidovca 7, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10951, izdala UE Izola. gnw-146224
Kanjir Željka, Tomšičeva 21, Piran
- Pirano, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 9250, izdala UE Piran. gnn-146433
Kapelj Marinka, Poljanska cesta 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,G,H,
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št. S 1341012, reg. št. 122834, izdala UE
Ljubljana. gnv-146650
Karan Slavica, Erjavčeva cesta 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,G,H,, št. S
1589303, reg. št. 252937, izdala UE Ljubljana. gnq-146480
Kladnik Franc, Podveža 27, Luče, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 11105.
gnr-146754
Kobe Jernej, Podzemelj 17/b, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1023621, reg. št. 4846, izdala UE Metlika.
gnx-146798
Kokot Zdravko, Pijovci 48, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 9090, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gni-146263
Komazec Jernej, Lipoglavska 19, Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1454146, reg. št. 234123, izdala UE Ljubljana. gny-146197
Koren Matjaž, Kosovelova ulica 9,
Vipava, vozniško dovoljenje, kat. A-50
km/h,B,F,G,H, št. S 1745709, reg. št. 15435,
izdala UE Ajdovščina. gnd-146643
Korošec Jernej, Podgorje 48, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje,
kat. GH, reg. št. 15961, izdala UE Slovenj
Gradec. gnl-146235
Kosec Slavko, Možjanca 13, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1640836, reg. št. 49714, izdala UE Kranj.
gno-146357
Kozlovič Dina, Izvidniška 10, Pobegi,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 761946,
reg. št. 15442. gnb-146745
Kralj Nal, Žaucerjeva ulica 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1252104, reg. št. 67613, izdala UE Ljubljana. gni-146413
Kranjc Asja, Stara Fužina 20, Bohinjsko
Jezero, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1542351. gnx-146448
Kristan David, Osredek pri Dobrovi 11,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1252014, reg. št. 224688, izdala UE Ljubljana. gnz-146250
Krizmanić Josip, Klemenova ulica 75,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1459261, reg. št. 105546, izdala UE
Ljubljana. gnf-146616
Krnić Sušnik Iris, Levstikov trg 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
168106, reg. št. 16772, izdala UE Ljubljana.
gno-146782
Kufersin Rehberger Erna, Ulica Marija
Kogoja 33, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B,G,H, št. 18399. gnc-146644
Kuhar Boštjan, Petrovče 77, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
674780, izdala UE Žalec. gnh-146664
Kustec Matevž, Mala Ligojna 34, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9448, izdala UE Vrhnika. gnb-146753
Leban Ivan, Rutarjeva ulica 19, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 1755264, izdala
UE Tolmin. gnr-146229
Lesar Kristina, Menardova ulica 65,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1501924, reg. št. 245396, izdala UE
Ljubljana. gnq-146305
Lesjak Boštjan, Stari trg 226/c, Slovenj
Gradec, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 117/2003.
gnd-146468
Leskovar Milan, Kraigherjeva 19,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1039784, izdala UE Ptuj. gnb-146345

Lukman Andrej, Slovenska cesta 46,
Središče ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
ABCH, reg. št. 11770, izdala UE Ormož.
gng-146465
Maver Igor, IX korpusa 11, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9016. gnt-146777
Medja Iztok, Jelovškova ulica 2/a, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1847096, reg. št. 39969, izdala
UE Domžale. gnk-146790
Mikičič Alen, Kumarjeva 1, Izola
- Isola, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 12472, izdala UE
Izola. gni-146463
Miklavčič Dalibor, Brilejeva ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1489422, reg. št. 241154, izdala UE
Ljubljana. gnl-146485
Mitrović Stana, Rusjanov trg 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1567292, reg. št. 180848, izdala UE Ljubljana. gnc-146369
Mlakar Zdravko, Kresniške poljane 31,
Kresnice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 84650, izdala UE Litija. gnc-146769
Mlasko Andrej, Pirnatova ulica 5, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A,B,G,H, št. S
1861805, reg. št. 70506, izdala UE Maribor.
gno-146657
Molan Peter, Lopata 48, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. B,C,E,G,H, št. S 1421411,
reg. št. 39609. gnw-146524
Mulej Blaž, Krnica 73/a, Zgornje Gorje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
868213, reg. št. 17301. gnu-146701
Nemec Silvo, Cesta I. istrske brigade 50,
Pobegi, vozniško dovoljenje, št. S 191570,
reg. št. 25470. gnj-146212
Novak Boštjan, Počehovska 13, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCGH, št. S 1861304, reg. št. 83031, izdala
UE Maribor. gnv-146554
Novak Gabrič Andreja, Ul. herojev 10,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001153001, reg. št. 10751, izdala UE
Trebnje. gno-146307
Novogradec Snežana, Bazoviška 8, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
900597, reg. št. 17438. gnb-146220
Nuhanović Avdija, Voljčeva cesta 16/a,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. A-50,B,C,E,G,H,, št. 7573, izdala UE Vrhnika.
gnj-146491
Ojstrešek Mojca, Ojstro 14, Laško, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1663455,
izdala UE Laško. gnz-146671
Ovsenik Maja, Pleteršnikova ulica
9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1717336, reg. št.
120142, izdala UE Ljubljana. gnx-146623
Pakiž Nada, Miklošičeva cesta 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
887751, izdala UE Ljubljana. gnw-146399
Pavlič Matevž Uroš, Cesta 13. julija 60,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1609653, reg. št. 224140, izdala UE
Ljubljana. gnv-146275
Pečovnik Ivan, Sp. Razbor 49, Šoštanj,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 21/2004. gnm-146234
Perc Rudolf, Cesta na Markovec 51, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 7927, reg. št. 15194, izdala UE
Koper. gnq-146484
Perhaj Rok, Bendičičeva 10, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1336654,
izdala UE Jesenice. gnz-146696
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Pestotnik Barbara, Frenkova pot 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1611958, reg. št. 175281, izdala UE
Ljubljana. gnd-146718
Peterka Nikolaj, Trate 13, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14761, izdala UE Gornja Radgona.
gnt-146602
Petravić Davor, Nad mlini 62, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20059, izdala UE Novo mesto. gnu-146651
Pintarič Boris, Rakičan, Jezera 11, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
32799. gnj-146237
Plak Benjamin, Glavarjeva cesta 63,
Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001413036, reg. št. 22379, izdala UE
Kamnik. gnw-146299
Podkrižnik Franjo, Pusto polje 7, Nazarje, vozniško dovoljenje, kat. B,G,H, št.
9095, izdala UE Mozirje. gnl-146660
Potočnik Maša, Količevo 63, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1748550, reg. št. 31833, izdala UE
Domžale. gny-146751
Potočnik Robert, Jeretinova 13, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B,G,H,, št. S
985939, reg. št. 40226. gng-146690
Potočnik Zdravko, Kregarjevo 3, Stahovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9603, izdala UE Kamnik. gnr-146404
Potrč Sanja, Pernica 12/m, Pernica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1126844, reg. št. 108903, izdala UE Maribor. gns-146553
Pretnar Ferdinand, Nanoška ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. Ado
50km/h BGH, št. S 1616732, reg. št. 46025,
izdala UE Ljubljana. gng-146394
Prislan Anton, Stantetova 24, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,C,E,F,G,H,
št. S 001078034, reg. št. 16264, izdala UE
Velenje. gnq-146680
Prolič Dušan, Šalara 16, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, št. SI 25579, reg.
št. 30127, izdala UE Koper. gnd-146243
Ravitz Matija, Bratovševa ploščad 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 14902039, reg. št. 201139, izdala UE
Ljubljana. gnr-146504
Ribič Aleš, Kamniška graba 97, Bresternica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1645208, reg. št. 125140, izdala UE Maribor. gno-146757
Rubinič Andrej, Pražakova ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1504490, reg. št. 246297, izdala UE
Ljubljana. gnj-146487
Sekavčnik Andrej, Ugasle peči 17, Prevalje, duplikat vozniškega dovoljenja, kat.
ABGH, reg. št. 15014, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnr-146704
Serianz Rakić Brigita, Hrastje 38 a, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. B,G,H, št. S
915775, reg. št. 65056, izdala UE Maribor.
gnc-146519
Sikole Frančiška, Doblatina 12, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1859583. gnf-146291
Skrt Tadeja, Gregorčičeva 2, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 1729784, izdala UE
Tolmin. gnq-146230
Smeh Srečko, Bratov Vošnjakov 19, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
881495, reg. št. 14039. gnu-146776
Smrdel Marjan, Klenik 45, Pivka, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št.
3118, izdala UE Postojna. gny-146447

Vindiš Alenka, Na griču 12, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S523295, reg.
št. 33277, izdala UE Kranj. gnr-146579
Vozel Špela, Gmajnica 63, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 24650,
izdala UE Kamnik. gng-146265
Vrbovšek Suzana, Krmelj 88, Krmelj,
vozniško dovoljenje, št. S 1223209, reg. št.
11304. gnm-146559
Vujin Slavko, Brilejeva ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1211535, reg. št. 220740, izdala UE Ljubljana. gnv-146750
Vukalić Redžo, Šmartinska cesta 135/c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1352519, reg. št. 229732, izdala UE
Ljubljana. gns-146778
Zupanič Miran, Britof 46/b, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 736921, reg.
št. 43810, izdala UE Kranj. gnu-146576
Žibek Ines, Regentova 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
497127, reg. št. 86265, izdala UE Maribor.
gnw-146424
Žibret Tina, Planina pri Sevnici 25/a,
Planina pri Sevnici, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 11233, izdala UE Šentjur
pri Celju. gng-146765
Žnidarič Andrej, Dobrava 19/b, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7179,
izdala UE Ormož. gnr-146454
Žunič Ivan, Zoisova 3, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št. S
1876917, reg. št. 34320, izdala UE Kranj.
gnd-146343

Snoj Luka, Linhartova cesta 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1371237, reg. št. 235541, izdala UE Ljubljana. gnh-146614
Stare Tadeja, Zavrh pod Šmarno goro
3/h, Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1010508, reg. št. 205322,
izdala UE Ljubljana. gnm-146784
Stavanja Milan, Rogoza, Rogoška 11,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 575656, reg. št. 60322, izdala UE Maribor.
gno-146557
Šadl Pahor Vida, Vrtojba, Pod lazami 74,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 24160, izdala UE Nova
Gorica. gne-146342
Šalinger Fabrozio, Liminjanska 85, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 9671, izdala UE Piran.
gnh-146439
Šinkovec Sebastjan, Brezovi dol 21, Zagradec, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1389280, reg. št. 21954, izdala UE Grosuplje. gns-146803
Škafar Valentina, Travniška ulica 12, Turnišče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13143, izdala UE Lendava. gnf-146666
Škrjanc Milena, Partizanska 23/a, Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
735679, reg. št. 29769. gnx-146573
Šmid Luka, Mlekarska 12, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št. S
1640995, reg. št. 51854, izdala UE Kranj.
gnd-146218
Šolar Janko, Stara Loka 7, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. 27593, izdala UE Škofja
Loka. gnv-146800
Šorli Domen, Ložnica 31/a, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. AFGH, št. S 1756744,
izdala UE Žalec. gnj-146412
Šoštarič Andrej, Babno polje 88, Stari trg
pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1204176, reg. št. 6528, izdala UE
Cerknica. gnp-146385
Štumberger Jože, Volkmerjeva 24, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
250789, izdala UE Ptuj. gny-146697
Šubic Miran, Zg. Bitnje 240/a, Žabnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
474475, reg. št. 8549, izdala UE Kranj.
gnw-146449
Težak Irena, Slamna vas 27, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1023679, izdala UE Metlika. gnm-146584
Torić Jasmina, Bilečanska ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1716187, reg. št. 186336, izdala
UE Ljubljana. gnm-146434
Trivič Jasmina, Študentovska ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1024910, reg. št. 164568, izdala UE
Ljubljana. gnj-146362
Trivić Dragan, Študentovska ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 972273, reg. št. 198368, izdala UE
Ljubljana. gni-146363
Uršič Boštjan, Gorenja vas 3/a, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1856803, reg. št. 21768, izdala UE Grosuplje. gnh-146564
Večerin Rok, Podmilščakova ulica 40/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1595640, reg. št. 212519, izdala UE
Ljubljana. gns-146303
Vigini Tom, Manžan 13, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, št. SI 348
1940908, izdala UE Koper. gnk-146586

Stran

Zavarovalne police
Baltić Ismir, Kosijeva 5, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 230295, izdala zavarovalnica Tilia. gnq-146755
Burgar Robert, Plešivica 60, Notranje
Gorice, zavarovalno polico, št. 913444, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnu-146301
Golež Matjaž, Okrog 10, Ponikva, zavarovalno polico, št. 639248, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.. gnp-146206
Hrast Avgust, Hudeje 24/a, Trebnje, zavarovalno polico, št. 40252664.
gng-146315
Jovičič Violeta, Pobreška cesta 38, Maribor, zavarovalno polico, št. N 704002, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-313
Lenhart Irena, Na trati 15t, Maribor, zavarovalno polico, št. 573368, izdala zavarovalnica Slovenica. m-312
Medved Robert, Pot na goro 7, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 514866, izdala zavarovalnica Slovenica. gni-146338
Pirih Alojzij, Mišače 16, Kamna Gorica, zavarovalno polico, št. 4140100036.
gns-146578
Poklukar Jože, Sp. Gorje 113, Zgornje
Gorje, zavarovalno polico, št. 11025118,
izdala zavarovalnica Grave, izdana na ime
Poklukar Viktorija. gng-146590
Porenta Jure, Hruševska cesta 80/a,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 925021,
izdala zavarovalnica Tilia. gns-146728
Potočnik Maša, Količevo 63, Domžale,
zavarovalno polico, št. 689250, izdala zavarovalnica Slovenica. gnt-146752
Sagadin Ivan, Brunšvik 68, Rače, zavarovalno polico, št. 459094, izdala zavarovalnica Slovenica. gny-146572
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SPORTINA BLED d.o.o., Alpska cesta 43, Lesce, zavarovalno polico, št.
561725, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnp-146681
VARNOST LJUBLJANA d.d., Trg OF
13/a, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
557490, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d.. gnq-146380
Zlobec Milan, Kosovelje 25, Dutovlje,
zavarovalno polico, št. 1260021 in zeleno
karto , št. 0954621, izdala zavarovalnica
Adriatic. gnc-146219
Žnidarič Andrej, Dobrava 19/b, Ormož,
zavarovalno polico, št. AO 668984, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnq-146455

Spričevala
Ahčin Andrej, Voklo 88, Šenčur, diplomo
, št. 130/87 - avtoličar, izdana 25.6.1987.
gnp-146231
Andrejka Sašo, Logaška cesta 46, Žiri,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesarske šole v Ljubljani, izdano leta 2000.
gni-146713
Bač Aleš, Trg 4. julija 24, Dravograd,
spričevalo OŠ Dravograd, št. 1827, izdano
13. 6. 1997. gnm-146284
Baus Marija, Avgustinčičeva ulica 22,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevala od 1 do 4. letnika Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta 1976,
1977, 1978 in 1979, izdano na ime Kesnik
Marija. gng-146715
Bavdek Anica, Rožna dolina, Cesta
VI/24, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Toneta Čufarja, izdano leta 1982, izdano na
ime Gerlica Anica. gnm-146809
Begić Edis, Krimska ulica 134, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu CPI Cene
Štupar v Ljubljani - pomočnik peka in slaščičarja, izdano leta 2002. gnf-146420
Belinc Bojan, Krajna Brda 21, Blanca,
spričevalo 3. letnika Srednje tehnične šole,
izdano leta 1993. gnv-146575
Bišćić Edin, Polje cesta 6/10, LjubljanaPolje, indeks, št. 6281, izdala Naravoslovna
tehnična fakulteta - smer grafična tehnika
leto izdaje 2000. gnt-146702
Bolta Zvonimir, Pot v Goričico 14, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Poklicne šole
tehničnih strok Šiška - elektrokovinarska
smer. gno-146436
Bratun Franci, Gornji trg 27, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Toneta Čufarja v
Ljubljani. gnn-146783
Bricl Gašper, Pod Ostrim vrhom 17/a, Trbovlje, spričevalo 4. letnika ZLU Trbovlje - sedež Zagorje, izdano leta 2000. gnj-146512
Bricl Gašper, Pod Ostrim vrhom 17/a, Trbovlje, spričevalo o zaključnem izpitu ZLU
Trbovlje s sedežem v Zagorju, izdano leta
2000. gns-146203
Brodnik Nina, Cesta zmage 26, Zagorje
ob Savi, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
in ekonomske srednje šole Trbovlje, izdano
leta 2002 in 2003. gnv-146225
Bučar Darja, Strossmayerjeva ulica 20,
Ljubljana, maturitetno spričevalo in spričevalo 3., 4. letnika Gimnazije Poljane, izdano
leta 1980,1981, izdano na ime Mlakar Darja.
gns-146478
Budihna Natalija, Budihni 10, Črniče,
spričevalo 1. in 2. letnika Kmetijske šole,
izdano leta 1981 in 1982. gnb-146570
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Bukovec Lidija, Vladimira Nazora 10,
Lendava - Lendva, diplomo in spričevala Srednje šole pedagoške, ekonomske
usmeritve Lendava, izdana leta1985 in
1986. gnq-146705
Cerar Aleš, Vir, Zoisova 5, Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu št. 70/98 izdala
Srednja šola Domžale, Center strokovnih
šol-program strojništvo, strokovna izobrazba monter in upravljalec energetskih naprav, leta 1998. gni-146688
Cerjak Aleš, Mrčna sela 11, Koprivnica,
spričevalo Šolskega centra Novo mesto
- Poklicna tehnična in lesna šola Novo mesto, izdano leta 2000. gny-146547
Cinac Ismet, Bužim, Bihač, diplomo Poklicne šole za voznike motornih vozil na Ježici, izdana leta 1985. gnv-146725
Clemente Marko, Brajnikova ulica 6,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Šentvid, izdano leta 1997. gnu-146401
Cunjak Zorica, Klemenova ulica 105,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole Boris Kidrič v Ljubljani, izdano leta 1979 in 1980, izdano na ime Lovrić Zorica. gnp-146306
Čerin Andrej, Reteče, Gorenja vas 1,
Škofja Loka, indeks, št. 12100040918, izdala Višja šola Novo mesto. gnx-146198
Černezel Marjan, Štrafelova 11, Ptuj, zaključno spričevalo Poklicne kovinarske šole
Ptuj, izdano leta 1968. gnn-146358
Črnko Klavdija, Ribnica 81, Ribnica na
Pohorju, spričevalo 2. letnika Srednje živilske šole Maribor, izdano leta 1991/92.
gno-146282
Črnko Klavdija, Ribnica 81, Ribnica na
Pohorju, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje živilske šole Maribor, izdano leta
1993/94. gnp-146281
Čurin Vladimir, Črnogorska ulica 13, Maribor, diplomo Srednje šole za trgovinsko dejavnost, št. 2856/2, izdana leta 1991. m-279
Eržen Črtomir, Koroška cesta 61, Kranj,
indeks, št. 41045954, Univerze v Mariboru.
gnh-146589
Favai Tomaž, Melikova ulica 88, Ljubljana, spričevalo 3. in 4.letnika Gimnazije
Ljubljana Šiška, izdano leta 2002in 2003.
gno-146382
Fink Irena, Trg 4. julija 26, Dravograd,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
4. letnika Srednje zdravstvene šole Maribor,
izdano leta 1984. m-325
Gjergjek Janez, Korovci 23, Cankova,
spričevalo 3. letnika Srednje šole elektrotehniške in računalniške usmeritve, izdano
leta 1983. m-304
Globočnik David, Stantetova 8, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje strojne šole Velenje. gnq-146534
Gnidovec Jože, Spodnje Brezovo 6/a,
Višnja Gora, spričevalo od 1 do 2. letnika
Srednje lesne šole v Ljubljani, izdano leta
1983 in 1984. gnz-146196
Golob Mojca, Nušičeva 2/a, Celje, diplomo št. IV 1164, izdal ŠTC Celje dne 29.
12. 1988, Poslovno komercialna šola Celje.
gni-146217
Gorenc Petra, Brilejeva ulica 2, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, izdano
leta 2001. gnv-146400
Grad Berdajs Darja, Vevška cesta 31/c,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani, izdano leta 1988 in 1989, izdano na ime Grad
Darja. gnn-146833

Grebenc Tatjana, Knafljev trg 16, Ribnica, diplomo Srednje pedagoške šole v
Ljubljani, izdana leta 1987, na ime Vidra
Tatjana. gnl-146410
Gregorič Andrej, Staničeva ulica
20/a, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene in ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 1998. gnc-146494
Grintal Ivan, Križ 22, Kamnik, spričevalo o končani OŠ Komenda Moste.
gnm-146259
Gumze Goran, Krekova ulica 6, Maribor,
indeks, št. 16863, izdala FDV v Ljubljani.
gnb-146470
Gutnik Klemen, Log, Cesta na Mele 2,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo
in turizem v Ljubljani, št. 111/S, izdano leta
1995. gnq-146330
Hecl Alma, Prisoje 2, Koper - Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu Zdravstvene šole, št. 1506 - zdravstveni tehnik,
izdano leta 2000. gns-146603
Hercan Janko, Rakičan, Cvetkova ulica
71, Murska Sobota, spričevalo Zdravstvene šole Murska Sobota, izdano leta 1980.
gny-146597
Hercan Janko, Rakičan, Cvetkova ulica
71, Murska Sobota, spričevalo Zdravstvene šole Murska Sobota, izdano leta 1981.
gnx-146598
Hercan Janko, Rakičan, Cvetkova ulica
71, Murska Sobota, spričevalo o zaključnem
izpitu Zdravstvene šole Murska Sobota, izdano leta 1981. gnv-146600
Hlebec Simon, Ob potoku 20, Vrhnika,
diplomo Srednje kmetijske in živilske šole v
Celju, izdana leta 1984. gni-146388
Hliš Cvetka, Rimska ploščad 22, Ptuj,
spričevalo 3. in 4. letnika Pedagoške šole v
Mariboru, izdano leta 1980 in 1981. m-321
Hmeljak Bojan, Rožna ulica 6, Postojna, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole Postojna, izdano leta 1996 in 1997.
gny-146397
Hren Nada, Trniče 56, Marjeta na Dravskem polju, diplomo Srednje živilske šole v
Mariboru, izdana leta 1986. m-308
Hribar Lidija, Krmelj 70/a, Krmelj,
spričevalo o zaključnem izpitu ŠC Novo
mesto - Strokovna zdravstvena poklicna
tehniška kemijska šola, izdano leta 2000.
gni-146213
Huskić Osman, Gerbičeva 51, Ljubljana,
diplomo ŠSC Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdana leta 1984. m-294
Ismajli Nakije, Srednje Gameljne 41,
Ljubljana Šmartno, diplomo Srednje tekstilne šole - šivilja, krojač v Ljubljani, izdana
leta 1999. gnk-146636
Ivanov Aleksej, Polje, Cesta V/5, Ljubljana-Polje, diplomo Srednje elektrotehniške šole v Ljubljani, izdana 14. 1. 1991, št.
1684. gnj-146312
Jagodic Klemen, Trboje 124, Kranj, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole tiska in
papirja v Ljubljani, izdano leta 1993 in 1994.
gnj-146387
Jakič Franc, Lendavska 15, Murska Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kmetijske šole Rakičan, izdano leta 1974.
gns-146703
Janžeković Bernardka, Gaj nad Mariborom
1, Bresternica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole Maribor. m-302
Jefkaj Nedžat, Panonska 4, Maribor,
spričevalo 7. razreda OŠ Slava Klavora
Maribor, izdano leta 1989. m-325
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Joldić Alan, Žiče 38/c, Loče pri Poljčanah, spričevalo 4. letnika SERŠ Maribor,
izdano leta 2002. m-297
Kaligaro Rolando, Kersnikova 13, Velenje, spričevalo 4. letnika Centra srednjih šol
Velenje, poklic strojni tehnik, izdano leta
1996. gnr-146329
Kamenščak Frančiška, Zg. Gasteraj
27, Jurovski Dol, spričevalo 1. in 2. letnika
SŠGT Maribor, izdano leta 1995 in 1996.
m-307
Karlo Ksenija, Prisojna 12, Radenci, spričevalo 4. in 5. letnika Srednje ekonomske
trgovske in upravno administrativne šole
Murska sobota, izdano leta 1998 in 1999.
gnh-146364
Kavčič Bronislava, Vrhovčeva ulica 6/b,
Ljubljana, diplomo Višje šole za zdravstvene delavce, št. 1499, izdana leta 1976.
gnw-146799
Kavkler Jernej, Škapinova ulica 15,
Celje, maturitetno spričevalo Srednje trgovske šole v Celju, izdano leta 2000.
gnn-146458
Kerezović Stanimir, Seliškarjeva 9, Ljubljana, diplomo Gradbenega šolskega centra
v Ljubljani, izdana leta 1979. gnd-146768
Kero Kristina, Hrušica 187, Hrušica,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4.
letnika Srednje zdravstvene šole Jesenice,
izdano leta 1994 in 1995. gns-146228
Klarič Alenka, Martinčeva 34, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Šentvid,
izdano leta 1996. gns-146253
Klevže Branimir, Mizarska 35/c, Slovenske Konjice, spričevalo 4. letnika ŠGBI Maribor, izdano leta 1984. m-298
Kljajič Filip, Veluščkova 6, Izola - Isola,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala
od 1 do 3.letnika SKPŠ Koper, izdano leta
1978 -1981, izdano na ime Klajič Husein.
gnu-146555
Kocjančič Simon, Mariborska cesta 139,
Orehova vas, spričevalo o zaključnem izpitu
Strojne in kovinske srednje šole Tam Maribor, izdano leta 1991. m-323
Kodrič Dejan, Greenwiška cesta 12, Maribor, maturitetno spričevalo , št. 136, izdano
leta 1999. gnm-146238
Kodrin Aleksander, Loka pri Žusmu 97,
Loka pri Žusmu, spričevalo o zaključnem
izpitu ŠKIMC Štore. gnl-146260
Kokol Denis, Zg. Voličina 4, Voličina,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Srednje gradbene šole v Mariboru,
izdano leta 1998. m-282
Komerički Jože, Pohorska 20, Radlje ob
Dravi, diplomo Srednje gradbene šole, izdana leta 1982. gnn-146758
Kopač Nina, Prešernova 36/a, Dob, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra
Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 2000.
gnm-146209
Kopšar Marjan, Vodole 14, Mala Nedelja, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
strojne in poslovne šole Maribor, izdano leta
2003. m-273
Korelič Mirjan, Dekani 182, Dekani, spričevalo o zaključnem izpitu Poslovne šole
Emona Efekta Ljubljana. gnl-146610
Kotnik Andreja, Šentanel 5, Prevalje,
spričevalo 2. letnika Gostinske šole, izdano
leta 1994. gng-146340
Koželj Matjaž, Fram 114, Fram, spričevalo 3. letnika - prometni tehnik, izdano leta
1998. m-286
Kralj Simona, Zgornja Javoršica 70,
Moravče, maturitetno spričevalo Gimnazije

Mladenovski Darko, Suha pri Predosljah
10, Kranj, spričevalo 4. letnika Srednje lesarske šole v Škofji Loki, izdano leta 2002.
gnt-146452
Močnik Jelka, Platiševa ulica 13, Cerkno,
spričevalo 4. letnika Ekonomske šole Boris
Kidrič v Ljubljani, izdano leta 1981, izdano
na ime Tavčar Jelka. gnf-146566
Murks Robert, Zlatoličje 105, Starše,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
4. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta 2000. m-289
Mutič Jasminka, Kajakaška cesta 38,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za trgovinsko dejavnost v Ljubljani, izdana leta 1990.
gnc-146244
Namestnik Irena, Durjavova 13, Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje tekstilne
in frizerske šole Maribor, izdano leta 1981.
m-311
Novak Klemen, Ulica Angelce Ocepkove
13v, Ljubljana, obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije Bežigard, izdano leta 1997.
gnk-146440
Oblak Vilko, Rožna 8, Postojna, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. in
4. letnika Srednje šole za elektrotehniko in
računalništvo Ljubljana, izdano leta 1975 in
1976. gnb-146545
Omahen Rudolf, Razlagova 18/a, Murska Sobota, maturitetno spričevalo Gimnazije Murska Sobota. gnx-146523
Pavlič Mojca, Staro sejmišče 5, Šentjernej, spričevalo o zaključnem izpitu Pedagoške šole - razredna smer, izdano leta 1984,
izdano na ime Pirkovič Mojca. gno-146232
Pavlin Ivan, Brunška gora 17, Radeče,
spričevalo o zaključnem izpitu PKMŠ Štore,
izdano leta 1984. gnd-146743
Pazlar Tanja, Zg. Gorje 80, Zgornje
Gorje, spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske šole v Kranju, izdano leta 1995.
gnx-146698
Pečar Danilo, Simončičeva 4/a, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Moste, izdano leta 1992. gnh-146418
Pere Ingrid, Kasaze 64, Petrovče, spričevalo Osnovne šole Petrovče, št. matičnega
lista VII/86. gno-146682
Petančič Dejan, Bilečanska ulica 5, Ljubljana, indeks, Srednje šole za gostinstvo in
turizem. gny-146497
Petković Darinka, Poljanska cesta 66/b,
Ljubljana, spričevalo od 1 do 4. letnika Srednje kemijske šole v Ljubljani. gng-146365
Pezdevšek Janko, Cerovec 12, Šmarje
pri Jelšah, diplomo Srednje kmetijske šole
Šentjur. gnf-146691
Pinosa Marijan, Kromberk, Pod Škabrijelom 12, Nova Gorica, spričevalo o
zaključnem izpitu EGŠC Brenko Brelih
- elektrotehniška stroka, izdano leta 1970.
gnw-146349
Plavčak Martina, Tlake 39, Rogatec,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala
od 1 do 4. letnika Srednje zdravstvene šole.
gnu-146451
Podpečan Robert, Skaletova 7, Celje,
diplomo Centra srednjih šol Velenje - Srednja elektro, kovinarska in računalniška šola,
izdana leta 1986. gnb-146670
Podržaj Niko, Veliki Ločnik 11, Turjak,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, izdano leta 1997. gnk-146511
Poznič Brigita, Luče 30, Luče, obvestilo
o uspehu pri maturi in spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Celje. gnz-146346

Trbovlje, izdano leta 1973, izdano na ime
Ule Simona. gnh-146264
Kraljić Anželko, Železnikova 12, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene srednje šole Maribor, izdano leta 1991.
m-288
Krašovc Ivan, Migojnice 95/b, Griže, zaključno spričevalo Šolskega centra Boris Kidrič Celje - Poklicna kovinarska šola, izdano
leta 1975, št. 5699. gnj-146766
Krizmanič Rok, Ledarsko naselje 22,
Murska Sobota, spričevalo 1. letnika , št. I
-POK 139 - obdelovalec kovin, izdano leta
1995. gnj-146587
Krmelj Ciril, Sestranska vas 50, Gorenja vas, spričevalo 4. letnika Srednje šole
elektrotehniške in kovinsko predelovalne
usmeritve Kranj - ISKRA, izdano leta 1984.
gnc-146269
Lapornik Vesna, Trg na Stavbah 2, Litija, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene in ekonomske šole v Ljubljani.
gnp-146781
Leban Saša, Rimska cesta 7/a, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Šolskega
centra tiska in papirja, poklic grafični tehnik,
izdano leta 1972 in 1973. gnd-146268
Lesjak Sašo, Preserje 18, Braslovče,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
4. letnika SŠGT Celje - gostinski tehnik, izdano leta 2001. m-280
Lešnik Boštjan, Renče 10, Fram, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kmetijske
šole Maribor, izdano leta 1991. m-301
Logar Andrej, Čevljarska ulica 16, Žiri,
spričevalo 4.letnika Srednje gradbene in
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1994. gnl-146685
Macun Marta, Vršiška 5, Kranjska Gora,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika Gimnazije Jesenice, izdano
na ime Lavtižar Marta. gnj-146337
Mahnič Janko, Blegoška ulica 20, Gorenja vas, spričevalo 3. letnika Srednje pomorske in prometne šole Piran, izdano leta
1983. gnb-146270
Majstorović Mato, Prušnikova ulica 3,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole v Ljubljani, izdano
leta 1981. gnn-146258
Malinić Renata, Regentova ulica 20,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše, izdano leta 1998 in
1999. m-285
Mastnak Sonja, Škale 199, Velenje,
indeks, Centra srednjih pol - Srednja družboslovna šola Velenje leto izdaje 1985/86.
gnd-146668
Matavž Danijel, Anžurjeva ulica 34, Ljubljana, diplomo Kadetske šole za miličnike v
Ljubljani, izdana leta 1996. gnl-146360
Mavrič Peter, Mirna 10, Maribor, indeks,
št. 71102455, izdala Pravna fakulteta.
m-277
Meglič Gregor, Paloviče 10, Tržič,
spričevalo 4. letnika Gimnazije v Kranju.
gnd-146443
Meglič Gregor, Paloviče 10, Tržič, spričevalo 3. letnika Gimnazije Kranj, izdano leta
2001. gnz-146446
Melin Anita, Radovci 50, Grad, letno
spričevalo Srednje vrtnarske šole Celje za
šolsko leto 1997/98. gni-146588
Merela Breda, Novo Polje, Cesta XI/17a,
Ljubljana-Polje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tiska in papirja v Ljubljani,
izdano leta 1993. gnu-146251
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Požar Zdravko, Ulica Emila Adamiča
51, Dobrova, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kovinarske šole v Domžalah, izdano
leta 1964. gnm-146359
Prelc Egon, Titov trg 3, Postojna, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje kemijske
šole v Ljubljani, izdano leta 1979 in 1980.
gnc-146569
Pušnik Anton, Bolfenška 4, Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika Gradbene in tehniške
šole Maribor, izdano leta 1980 in 1981.
m-271
Radiković Mateja, Kebetova ulica 8,
Kranj, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske in upravno administrativne šole Kranj smer upravni tehnik, izdano leta 1994, izdano na ime Tomc Mateja. gnf-146216
Razpotnik Špela, Moste 50/a, Komenda,
indeks, št. 18970661, izdala FF v Ljubljani.
gnf-146716
Repanšek Vido, Šmarca, Spodnji log
1, Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne fotografske šole , št. 137/81 z dne
24.9.1981. gnf-146741
Rezar Branko, Tratna 3/b, Grobelno,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Srednje lesarske šole Maribor, izdano leta 1995. m-318
Ribič Rado, Zg. Vižinga 8, Radlje ob Dravi, zaključno spričevalo Poklicne šole za zidarje v Mariboru, izdano leta 1974. m-315
Rigler Boris, Glinškova ploščad 23,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4.letnika Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1974. gno-146236
Roce Igor, Naselje Borisa Kidriča 2,
Metlika, preklic spričeval 3. in 4. letnika, objavljenega v Ur. l. RS, št. 21/2004.
gnw-146574
Romšek Petra, Pot v Bitnje 62, Kranj, diplomo Srednje družboslovne jezikovne šole
Boris Ziherl Škofja Loka, izdana leta 1991,
na ime Pretnar Petra. gnk-146361
Sagadin Bojan, Leskovec 75, Pragersko,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gradbene šole Maribor, izdano leta 1993 in 1994.
m-272
Sattler Tomaž, Vaše 14/b, Medvode, maturitetno spričevalo Gimnazije Vide Janežič
Poljane, izdano leta 1980. gnq-146730
Savić Behlić Suzana, Polanškova ulica
35, Ljubljana, indeks, št. Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdan na ime Suzana
Savić. gns-146653
Sebanc Brigita, Tomišelj 35/c, Ig, diplomo Srednje šole za oblikovanje v Ljubljani,
izdana leta 1977, na ime Klemenčič Brigita.
gnt-146252
Simić Stevo, Šmartinska cesta 135/c,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Boris Kidrič Celje - za voznike
motornih vozil. gnk-146786
Sirk Martina, Snežeče 1, Dobrovo v
Brdih, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 5. letnika SETŠ Nova Gorica.
gnl-146460
Skopec Tatjana, Praproče 30, Polhov
Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje upravno administrativne šole v
Ljubljani, izdano leta 2000. gnz-146271
Slivnik Stojan, Sp. Gorje 198, Zgornje
Gorje, spričevalo 4. in 5. letnika Srednje
šole Jesenice - strojni tehnik. gnn-146208
Smrekar Barbara, Krška vas 33/a, Krška
vas, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske in ekonomske šole v Brežicah, izdano leta 2000. gnb-146395
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Snoj Robert, Kodrova ulica 2, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta 1995 in
1996. gnd-146518
Srčnik Nevenka, Cvetlična pot 18, Ljubljana-Polje, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra za vzgojo pisarniških kadrov v Ljubljani, Upravno administrativne
šole, št. 35, izdano 23. 6. 1978, izdano na
ime Kermc Nevenka. gnk-146286
Staubar Vida, Ranče 1, Fram, zaključno
spričevalo Vrtnarske šole Medlog, izdano leta
1974, na ime Sagadin Vida. gnt-146352
Sužnik Jelka, Grajenščak 29, Ptuj, diplomo Srednje zdravstvene šole v Mariboru, št.
129/I/27, izdana leta 1985. m-295
Šavle Evgen, Valvasorjeva 9, Koper Capodistria, spričevalo 3. letnika Srednje
kovinarske in prometne šole Koper, izdano
leta 1995. gnl-146585
Šebjanič Ines, Cesta revolucije 4, Jesenice, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje poslovne šole Jesenice. gnc-146594
Šedivy Mirjana, Na hribu 4, Miklavž na
Dravskem polju, spričevalo 3. in 4. letnika in
diplomo Srednje zdravstvene šole Maribor,
izdano leta 1981 in 1982. m-284
Šeligo Darja, Negova 65, Spodnji Ivanjci, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole v Mariboru, izdano leta
1995. m-317
Škorc Damjana, Golnik 44, Kranj, diplomo Srednje šole ekonomske in družboslovne usmeritve Kranj, izdana leta 1987, na
ime Dolenc Damjana. gnr-146254
Špiler Mojca, Suha pri Predosljah 42,
Kranj, indeks, št. 11080021337, izdala
Višja šola za gostinstvo in turizem Bled.
gny-146347
Štaudohar Peter, Spodnja Draga 21,
Ivančna Gorica, indeks, izdala Srednja
kemijska šola Ljubljana leto izdaje 1985 1989. gng-146565
Števanec Jožef, Rankovci 29/a, Tišina,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kmetijske šole Rakičan, izdano leta 1982.
gne-146467
Ternik Brina, Bresterniška 163, Bresternica, spričevalo 3. in 4. letnika I. gimnazije
Maribor, izdano leta 1993 in 1994. m-320
Tudjan Boštjan, Staneta Rozmana 25,
Metlika, zaključno spričevalo, št. I/MIIIV/203 z dne 2.9.1996. gnf-146266
Turk Andreja, Tomšičeva ulica 8, Piran - Pirano, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene šole, izdano leta 1993/94.
gnv-146200
Turkovič Ramo, Zolajeva 13, Maribor,
diplomo Gradbene šole Borisa Kraigherja,
št. 295-77, izdana leta 1977. m-293
Udovč Borut, Gostinčeva cesta 57/b,
Radomlje, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 4. letnika Srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 1999.
gnf-146516
Urankar Danijel, Gorkega 13, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Ljudske univerze
Maribor, izdano leta 1989. m-274
Vamberger Rudolf, Sovjak 63, Sveti Jurij
ob Ščavnici, spričevalo o končani OŠ Sveti
Jurij ob Ščavnici. gnw-146549
Vasič Andreja, Kardeljeva 77, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika I. gimnazije Maribor, izdano leta 1982 in 1983. m-319
Vene Lojzka, Loke 5/a, Straža, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 1. letnika
Poklicne oblačilne šole Sevnica, izdano na
ime Tomažin Alojzija. gnl-146210

Vicman Patrik, Livadna 6, Orehova vas,
indeks, št. 5807849, izdala Škofijska klasična gimnazija Maribor. m-299
Vidmar Marija, Velika Račna 11, Grosuplje, diplomo PTT srednješolskega centra Ljubljana, izdana leta 1984, na ime Zajec
Marija. gnz-146396
Vodan Mirko, Likozarjeva ulica 14, Kranj,
indeks, Srednje šole za trgovinsko dejavnost
v Kranju. gnh-146239
Vorih Lidija, Kicar 105, Ptuj, zaključna
spričevala Ekonomske šole Ptuj, izdana
leta 1993 in 1994. gnc-146344
Vovk Tomaž, Šmartno 9, Šmartno na
Pohorju, spričevalo o zaključnem izpitu
Kmetijske mehanične šole Maribor, izdano
leta 1994. m-287
Vozel Marta, Spodnji Hotič 40/b, Litija,
indeks, Srednješolskega centra Rudolfa
Maistra Kamnik, izdan na ime Sedeljšak
Marta leto izdaje 1981. gnb-146620
Vučkić Danijel, Levčeva ulica 13/a,
Mengeš, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole Domžale, izdano leta 1998 in 1999.
gnh-146714
Zadravec Bojan, Sinja Gorica 98,
Vrhnika, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje elektrotehniške šole v Ljubljani,
št. I/2737, izdano 23. 6. 1983 v Ljubljani.
gnp-146256
Zavišek Bojan, Bukovje 37, Bizeljsko,
spričevalo o končanem 6. razredu OŠ, izdano dne 22.6.1990. gng-146215
Zdjelar Nadja, Ulica Koroškega bataljona
7, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje vzgojiteljske šole in gimnazija Ljubljana, izdano leta 1998. gnx-146298
Zimmermann Sascha, Črni vrh 1, Tabor, spričevalo o zaključnem izpitu SGRŠ
Postojna -smer gozdar, izdano leta 1999.
gnp-146456
Zmrzlikar Gretica, Vištanj 29, Podčetrtek,
spričevalo 2. letnika Poklicne oblačilne šole,
izdano leta 1978. gnm-146459
Zupan Jakob, Na Korošci 2, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu PTT srednješolski center v Ljubljani, izdano leta 1996.
gnw-146724
Zupančič Darja, Prešernova 82, Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
1991. gno-146432
Zupančič Suzana, Jeze 15/d, Šmartno
pri Litiji, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Kranj, izdano leta 1992, izdano na
ime Fortuna Suzana. gnn-146633
Žerovnik Mirko, Šujica 56, Dobrova,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra strokovnih šol v Ljubljani, izdano leta 1980.
gnw-146249
Žibert Aleš, Britof 173, Kranj, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje kovinarske šole.
gnv-146700
Žlender Marko, Viršanj 41/a, Podčetrtek,
letno spričevalo 3. letnika Srednje policijske
šole, izdano leta 1993. gne-146267

Ostali preklici
Abram Sebastjan, Rožno 37, Brestanica, ADR certifikat, št. 018261, izdan dne
22.9.2002 od MNZ Republike Slovenije.
gnw-146274
Ajtnik Aljaž, Habjanova 12, Kamnik, mesečno vozovnico, št. 331051. gnx-146223

23 / 12. 3. 2004 /

1567

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

Ažman Simona, Višelnica 17, Zgornje
Gorje, dijaško izkaznico, izdala Srednja
vzgojiteljska šola v Ljubljani. gnw-146599
Banko Maja, Študljanska cesta 2/a,
Domžale, vozno karto, št. 331087, izdal
Kam bus Kamnik. gng-146419
Baznik Jure, Vinje 109, Dol pri Ljubljani,
delovno knjižico. gnd-146618
Beranič Marjan, Dobrovce 82, Maribor,
delovno knjižico. m-322
Bernik Viljem, Poljska pot 1, Jesenice,
delovno knjižico. gnh-146464
Branković Boško, Žlebe 8, Medvode,
delovno knjižico. gny-146472
Bregar Jerneja, Hrušica 121, Hrušica,
delovno knjižico. gnd-146593
Bunderšek Stanislav s.p., Lunačkova
8, Mirna, dovolilnico za Francijo, ser.št.
261491 - koda EO 52952. gnx-146273
Bytyci Shaban, Ulica 7. maja 12, Ilirska
Bistrica, delovno knjižico. gno-146732
Centa Bojan, Polanska 6, Orehova vas,
vozno karto, št. 89009. m-309
Ćubić Dragana, Borsetova ulica 4, Ljubljana, delovno knjižico. gnz-146621
Dacar Veronika, Zikova ulica 8, Kamnik,
delovno knjižico. gnh-146414
Erker Marija, Kočno ob Ložnici 5, Laporje, delovno knjižico, ser. št. 398765, reg. št.
15875. gnn-146733
EUROTEK Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber, dovolillnice za Francijo (249/07)
leznik 2003, št. 112208,112227, 112355,
Francijo (249/57), letnik 2003, št. 110679,
za Nemčijo (276/67) letnik, št. 011004,
013546, 014485 ,008696, 010019, za
Avstrijo (040/02) letnik 2004, št. 008431.
gnj-146612
Frank Grega, Sp. Pirniče 10/c, Medvode,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za oblikovanje in fotografijo. gnu-146351
GLOBUS MEDNARODNA ŠPEDICIJA
D.O.O., Drašiči 8, Metlika, ukrajinsko univerzalno dovolilnico (804/01), št. 1569865.
gnk-146686
Grašič Boštjan, Pivola 38/a, Hoče, dijaško mesečno vozovnico, št. 89160. m-292
Grušovnik Katja, Spodnji Slemen 50/b,
Selnica ob Dravi, študentsko izkaznico, št.
41210195, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gng-146740
Hace Boštjan, Dobajeva ulica 10, Kamnica, delovno knjižico. gnq-146430
Hosner Janez, Mašera Spasičeva ulčica
13, Ljubljana, delovno knjižico. gnz-146646
Huzjan Jože, Begunjska ulica 7, Kranj,
delovno knjižico. gnd-146568
INOTHERM d.o.o., Prigorica 98, Dolenja vas, originalni certifikat potrdila o
priglasitvi prevozov za lastne potrebe, št.
G 0100087/03315/212, z dne 20.8.2002.
gnu-146626
Jenček Danijela, Hrašče 95, Postojna,
delovno knjižico. gne-146592
KAASS-AVTO d.o.o., Puhova ul. 12,
Ptuj, avstrijsko dovolilnico, št. 000247, ID št.
040/63 in francosko dovolilnico, št. 111850,
ID št. 249/07. gnp-146381
Karan Slavica, Erjavčeva cesta 17, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 21018944,
FDV. gnn-146483
Kazić Irfan, Preglov trg 11, Ljubljana,
službeno vozovnico, št.337, izdal LPP Ljubljana. gnz-146675
Keršmanc Franc, Ljubljanska cesta 32,
Vrhnika, delovno knjižico. gnn-146533
Keše Neža, Podlubnik 157, Škofja
Loka, študentsko izkaznico, št. 41020184,

Potrč Tajda, Antoličičeva 67, Miklavž na
Dravskem polju, vozno karto, št. 89298.
m-278
Praznik Vanja, Veliki Gaber 79, Veliki Gaber, pomorsko knjižico, št. 1832.
gnj-146762
Praznik Vanja, Veliki Gaber 79, Veliki Gaber, certifikat - iskanje, reševanje in obstanek na morju osebna varnost in družbena
odgovornost, št. HH 702. gni-146763
Praznik Vanja, Veliki Gaber 79, Veliki
Gaber, certifikat - seznanitev o nevarnosti
požara na ladji, št. II 283, certifikat - nudenje
prve pomoči na ladji, št. KK 445 in certifikat
- ravnanje s sredstvi in čolnom za reševanje,
št. JJ 541, izdano 10.4.2002. gnl-146764
Pregelj Moro Barbara, Dobrava 24/e,
Izola - Isola, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu Srednje zdravstvene šole v
Piranu, izdano leta 1995. gnk-146261
Prevozništvo Klaut d.o.o., Vrtojba 1,
Šempeter pri Gorici, dovolilnice za prevoze
v mednarodnem prometu, oznaka 380/02,
št. 032259 in 032311, izdane s strani ZGS
- združenje za promet. gnp-146756
Racaj Ragip, Pot na Rakovo jelšo 309,
Ljubljana, delovno knjižico. gnr-146779
Ratoša Graciano, Bertoki, II oktobra
4, Koper - Capodistria, delovno knjižico.
gnf-146591
Repič Helena, Svetozarevska 15, Maribor, delovno knjižico, reg. št. 3562, ser. št.
997702, izdala UE Izola. gns-146353
ROJ & GLANZ d.o.o., Limbuška cesta
2, Maribor, dovolilnice za Avstrijo - zelena, št. 000970, 000971, 000972, 000973,
000974, 001999, 002000, 002001, 002002,
002003, 003028, 003029, 003030, 003031
in 003032. gnk-146611
RONZULLO D.O.O., Gornja Bitnja 1/a,
Prem, mednarodni dovolilnici - Italija maloobmejna 380/04, št. 000587, izdana 3. 1.
2003 in št. 007312, izdana 21. 6. 2003.
gnr-146304
Rušid Emin, Polanska 6, Orehova vas,
vozno karto, št. 87644. m310
Snoj Luka, Linhartova cesta 15, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 28010425,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko v
Ljubljani. gng-146615
Srne Engelbert, Zg. Velka 98, Zgornja
Velka, delovno knjižico, št. 778, izdala UE
Maribor. m-306
Stepančič Iztok, Pucova 1, Celje, študentsko izkaznico, št. 63970153, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gnk-146411
Škofič Tadej, Ulica Rudija Terpinova 8,
Miklavž pri Ormožu, vozno karto, št. 89674.
m-326
Ob-6603/04
Tag Trans d.o.o., preklicuje dovolilnice: NIZOZEMSKA 528 01 univerzalna št.:
003290, NIZOZEMSKA 528 01 univerzalna
št.: 003291.
Tasunović Mišel, Spodnji Rudnik I/18,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem vozniškem
izpitu B kategorije, pod številko 0257104.
gnr-146858
Tramper d.o.o., Dolnji Zemon 89/b, Ilirska Bistrica, italijansko bilateralno dovolilnico, št. 2003/038245, izdano pri GZS, dne
15. 12.2003. gne-146767
Transport Anton Turk s. p., Zagorica pri
Velikem Gabru 7, Veliki Gaber, avtrijsko dovolilnico, št. EO59194. gno-146482
TRANSPORTI DRAGANOVIĆ ENES
s.p., Tkalska 3/b, Celje, dovolilnico za Ukrajino, 804/01, št. 1570988 koda D045124,

izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnh-146489
Kladnik Darinka, Poljanska 22/a, Ljubljana, vpisni list za čoln, št. 02/03-5065/98,
izdano dne 1.7.1998. gne-146417
KLanjšek Peter, Murnova 10, Ljubečna,
delovno knjižico. gnu-146551
Kohne Peter, Zbelovo 19 19, Loče pri
Poljčanah, licenco za vozilo M.A.N. 8224,
št. 005903, reg. št. CE 48-58K veljavnost
do 21.7.2005 in izvod licence skupnosti za
vozilo M.A.N. 8224 LC, reg. oznaka CE 4858K, izdan 17.12.2003. gnz-146746
Komac Franc s.p., Podljubelj 16, Tržič,
potrdilo o preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence za prevoz s
tovornimi avtomobili št. 601524, izdano 2.
10. 1997. gnr-146204
Korniyaka Natalija, Močna 10/a, Pernica,
delovno knjižico, reg. št. 95/2003, ser. št. A
538480. m-281
Kozlar
Sandra,
Srednja
Bistrica
35/c, Črenšovci, študentsko izkaznico, št.
71001528, izdala Biotehniška fakulteta v
Ljubljani. gnk-146661
Krivič Dijana, Gogalova 8, Kranj, delovno
knjižico. gnx-146348
Križ Ina, Maistrova ulica 16, Litija, študentsko izkaznico, št. 41970012, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani. gny-146272
Krže Gregor, Ul. Marjana Kozine 8, Črnomelj, delovno knjižico. gnj-146537
Kržič Sandra, Slivna 11, Vače, kartonček
za popust pri vožnji, izdal Sap Ljubljana.
gnb-146720
Lenardič Špela, Verje 22, Medvode,
študentsko izkaznico, št. 419960181, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gno-146457
Marko Tomaž, Rošnja 62, Starše, vozno
karto, št. 74237. m-283
Mavrič Peter, Mirna 10, Maribor, študentsko izkaznico, št. 71102455, izdala Pravna
fakulteta. m-276
MLINARSTVO IN AVTOPREVOZNIŠTVO SAJKO, Slape 19, Ptujska Gora,
romunsko za in iz tretje države , št. 642/11,
rusko , št. 643/01, slovaško - tranzitna,
št. 703/03 in ukrajinsko - univerzalna, št.
804/01, izdane leta 2003. gnu-146605
Pajtler Aleksander, Kumen 58, Lovrenc
na Pohorju, vozno karto, št. 85290. m-291
Palamar Denis, Jurčkova cesta 148,
Ljubljana, preklic delovne knjižice, objavljeno v Ur. l. RS, št. 21/2004. gnk-146515
Paravan Tomaž, Ivana Gradnika 2, Deskle, študentsko izkaznico, št. 22053740, izdala Fakulteta za šport. gnl-146339
Pasarič Branka, Podšmihel 24, Laško,
delovno knjižico. gnt-146727
Peklar Tamara, Cvetlična ulica 3, Spodnji
Duplek, vozno karto, št. 87303. m-290
PETTY d.o.o., Trgovišče 39, Velika Nedelja, avstrijsko CEMT dovolilnico, št. 0047.
gnk-146336
Pevec Frančišek s. p., Zagorica 10, Veliki Gaber, avstrijsko tranzitno dovolilnico
za EURO 3 s črtno kodo, št. EO 45684.
gnr-146479
Pintarič Zdravko, Vošnjakova ulica 7/b,
Ljubljana, delovno knjižico. gnr-146829
Pirnat Martin s.p., Selovec 29/b, Šentjanž pri Dravogradu, nemško dovolilnico koda 73275, št. 25401, vrsta 276/07.
gnk-146486
Pivec Jasmina, Selce 11, Voličina, vozno
karto, št. 88931. m-305
Popović Luka, Jenkova ulica 26, Celje,
delovno knjižico. gnn-146558
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št. 1571137, koda D045273, izdala OZS.
gnj-146262
Verdnik Milan, Pot na Kope 7, Maribor,
delovno knjižico, št. 15185. m-316
VIATOR & VEKTOR, d.d., Dolenjska
c. 244, Ljubljana, dovolilnice za Avstrijo
- bilateralna 040/02, št. 000798, 000799,
008171, 017128, zeleno za Avstrijo 040/07,
št. 000277. gnn-146708
VIATOR & VEKTOR, d.d., Dolenjska
c. 244, Ljubljana, univerzalno za Belgijo
056/01, št. 005017 , univerzalno za Belorusijo 112/01, št. 376833 in univerzalno za
Lizvo 440/01, št. 067802. gnm-146709
VIATOR & VEKTOR, d.d., Dolenjska c.
244, Ljubljana, univerzalno dovolilnico za
Rusijo 6343/01, št. 310950, univerzalno
za Češko 203/01, št. 174639 in univerzalno za Dansko 208/01, št. 003746, 003783.
gnl-146710
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VIATOR & VEKTOR, d.d., Dolenjska c.
244, Ljubljana, zeleno Nemško dovolilnico
276/07, št. 000600, 010252,010352,015085,
bilateralno tranzitno za Menčijo 0276/09, št.
03394 in za Nemčijo UERO 3 276/67, št.
010359, 010426. gnk-146711
VIATOR & VEKTOR, d.d., Dolenjska c.
244, Ljubljana, bilaterlano za Italijo 380/02,
št. 031992, 032054, univerzalno za Nizozemsko 528/01, št. 02825, Za Poljsko -za
in iz 3. dražve 616/11, št. 0047419 in bilateralno za Slovaško 703/02, št. 02186300.
gnj-146712
VIATOR & VEKTOR, d.d., Dolenjska
c. 244, Ljubljana, maloobmejno zeleno
avstrijsko dovolilnico (040/47), št. 000004
in zeleno francosko (249/07), št. 112037.
gnp-146806
Vidrih Klemen, Loze 4/a, Vipava, vozno
karto, št. 12597, izdal Avrigo. gnz-146350

Visočnik Zdravko, Ritoznoj 55, Slovenska Bistrica, delovno knjižico, št. 14252, ser.
št. 285440. m-303
Voljč Janez s.p., Pavkarjeva pot 11, Vrhnika, licenco, št. 008561/11186-LUM70/1999
za tovorno vozilo Peugeot Boxer, reg. št. LJ
C8-50L. gnl-146335
Zeljkovič Slaviša, Preradovičeva 33, Maribor, dijaško izkaznico, št. 5780231. m-296
Zupan Nina, Ročevnica 21, Tržič, delovno knjižico. gnp-146581
Zupančič Darko s.p. - Avtotransporti, Jezero 21, Trebnje, dovolilnici, št.
543 in 107513 z veljavnostjo 31.1.2004.
gny-146722
Žibert Tina, Nad Krko 4, Otočec, delovno
knjižico, ser. št. 556719, reg. št. 46083, izdala UE Novo mesto. gnk-146211
Žnidarič Anton, Bukovje 30, Bizeljsko,
delovno knjižico. gne-146442
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