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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega
razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa
Št. 110-1/02
Ob-66495
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, telefon: 01/300-99-59; faks:
01/300-99-37.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: AC Vučja vas
- Beltinci - izvajanje del pri izkoriščanju surovin iz nahajališča ob Bakovski cesti pri Murski Soboti območje “A“.
4. Kraj dobave: Murska sobota.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: maj 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Družba za državne ceste d.o.o., Ulica Talcev 24, 2000 Maribor, Rade Zeljkovič, univ.
dipl. inž. grad., telefon: 02/23-43-218.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: predviden rok dokončanja: odvisen od dinamike izgradnje AC
v Prekmurju, predvidoma 4 leta. Na podlagi
rudarskega projekta GEOT št. DN
589022/99 faze PGD, PZI je izvajanje del
pri izkoriščanju surovin iz nahajališča ob
Bakovski cesti pri Murski Soboti. Območje “A“.
Način financiranja: iz lastnih sredstev RS
in kreditov (TFK tuji finančni krediti, DFK,
KB V domači finančni krediti, kredit Konzorcija domačih bank V).
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
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Št.110-1/02
Ob-66496
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, telefon: 01/300-99-59; faks:
01/300-99-37.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izgradnja glavne ceste G 1-1, odsek 245 Zahodna obvoznica Maribor, Maribor – Erjavčeva – Proletarskih brigad od km 1+800 do km
2+760.
Gradbena dela zajemajo:
– novogradnjo štiripasovne glavne ceste
G 1-1, to je, Dravograjska cesta od km
1+800 do km 2+760,
– izvedbo priključkov mestnih ulic,
– ureditev in prestavitev obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav (TK vodi,
EE vodi, vodovod, CATV in javna razsvetljava),
– gradnjo plinovoda in vročevoda,
– krajinsko ureditev,
– protihrupno zaščito.
4. Kraj dobave: Dravograjska cesta od
Erjavčeve do Proletarskih brigad.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: začetek razpisa gradbenih del je predviden v juniju 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Družba za državne ceste d.o.o., Ulica Talcev 24, 2000 Maribor, Daniela Fišer, inž.
grad., telefon: 02/23-43-219.
7. Morebitne druge informacije o
načrtovanih naročilih: začetek gradbenih del na Zahodni obvoznici Maribor,
Maribor – Erjavčeva – Proletarskih brigad
od km 1+800 do km 2+760 in podpis
pogodbe je predviden v novembru 2002.
Predviden rok izvajanja vseh del je 18 mesecev.
Razpis bo izveden po standardnem postopku za oddajo gradbenih del (10 knjig).
Oddaja del po sklopih ni predvidena. Za
izvedbo del je izdelan PGD, PZI projekt
Zahodna obvoznica Maribor, Dravograjska
cesta 2. faza od km 1+800 do km 2+760,
ki ga je izdelal Lineal d.o.o. Maribor, štev.
proj. 291/98, julij 1999 ter sprejet lokacijski načrt, ki ga je pod številko projekta
982/95 izdelal Zavod za urbanizem p.o.
Maribor v septembru 1996. Odlok o LN je
bil objavljen v MUV 15/97.
Način financiranja: iz lastnih sredstev RS.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.

Leto XII

Št. 1/2002
Ob-66596
1. Naročnik: Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Center za informatiko.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Tavčarjeva 9, tel. 01/434-11-50, faks
01/434-11-71.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: računalniška namizna
oprema, strežniki, aktivna mrežna oprema, licence BrightStor ARCserve in licence Novell, v vrednosti 150,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: Republika Slovenija.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 14. 4. 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Vrhovno sodišče RS, Center za informatiko,
Nikola Janjić (Nikola.Janjic@sodisce.si).
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Vrhovno sodišče RS
Center za informatiko

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
Popravek
Ob-66630
V javnem razpisu za dobavo blaga po
odprtem postopku za gasilsko specialno vozilo GVC-S-CO2 28/40, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 13 z dne 15. 2. 2002,
Ob-64089, na strani 1408, se 8.(a) in
9. točka popravita in pravilno glasita:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do četrtka, 11. 4.
2002 do 12. ure, v tajništvu zavoda.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v četrtek, 11. 4. 2002 ob 13. uri, v sejni
sobi na naslovu naročnika.
Javni zavod za požarno, reševalno in
tehnično službo Celje
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Št. 30/03
Ob-66284
1. Naročnik: Institut informacijskih znanosti (IZUM).
2. Naslov naročnika: Prešernova 17,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 2 kosa
računalniških strežnikov, ki podpirajo
operacijske sisteme OpenVMS, Unix (Alpha Server ES45 ali podoben).
4. (b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ponudbo je mogoče izdati samo za
celoto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: maksimalno
30 dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: IZUM – Adorjan Brigita, Prešernova
17, faks 02/252-63-36.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dvig v sobi
203/II, med 8. in 15. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
51800-603-34158. DDV je zajet v ceni.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 4. 2002 do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: IZUM, Prešernova 17, 2000
Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 4. 2002 ob 10. uri, v sobi 207 v IZUM,
Prešernova 17, 2000 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 1,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
30 dni po prevzemu opreme.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): d.d., d.o.o.
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: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od dneva odpiranja.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
tehnične zahteve, reference in kadri – uteži
so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2002.
Institut informacijskih znanosti
Št. 1/13-1070
Ob-66352
1. Naročnik: Psihiatrična bolnišnica Begunje.
2. Naslov naročnika: Begunje 55, 4275
Begunje na Gorenjskem, tel. 04/533-33-15,
faks 04/530-72-21.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: sveže
meso in mesni izdelki.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko konkurirajo za posamezni
sklop oziroma skupino ali za vse skupaj:
I. sveže meso,
II. mesni izdelki.
4. Kraj dobave: Psihiatrična bolnišnica
Begunje, Begunje 55, 4275 Begunje na
Gorenjskem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 6.
2002 do 1. 6. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Psihiatrična
bolnišnica Begunje – tajništvo, Mojca Erlah, 04/533-33-15; dodatne informacije na
tel. 04/533-33-15, Franc Debeljak.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 29. 3. 2002
do 6. 5. 2002; vsak delovni dan (ne v soboto) med 8. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.000 SIT (z DDV) na ŽR:
51540-603-31525.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 5. 2002 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje, Begunje 55, 4275 Begunje
na Gorenjskem, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 5. 2002 ob 12. uri, v Psihiatrični bolnišnici Begunje, I. nadstropje, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menice.
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: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 6. 2002, sprejem
odločitve predvidoma 17. 5. 2002.
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: 21. 3. 2002.
Psihiatrična bolnišnica Begunje

za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dobava vozila z notranjo opremo.
4. Kraj dobave: postaja GRS Bohinj, postaja GRS Mojstrana, postaja GRS Bovec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudbe v variantah niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava konec maja 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Dvoržakova 9,
1000 Ljubljana, pri Brigiti Vilar, vsak delovni
dan med 8. in 12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: skrajni rok za dvig
razpisne dokumentacije je identičen datumu za predložitev ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 4. 2002 do
15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana.
Ponudbe morajo biti oddane v zapečatenih
kuvertah, označene z napisom “Ne odpiraj
– za javni razpis”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 4. 2002 ob 16. uri, Dvoržakova
9, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% od skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV.
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: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 60 dni od dneva, ki je
določen za javno odpiranje ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena (60%),
– tehnične karakteristike (20%),
– servis (10%),
– dobavni rok (10%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 3. 2002.
Gorska reševalna služba Slovenije

Št. 1/02
Ob-66358
1. Naročnik: Gorska reševalna služba
Slovenije pri Planinski zvezi Slovenije.
2. Naslov naročnika: Dvoržakova 9,
1000 Ljubljana, grs@pzs.si, 01/434-30-22.
3. (a) Vrsta in količina blaga: terensko
vozilo za postaje GRS – 3 kosi.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb

Št. 1
Ob-66366
1. Naročnik: Komunalno stanovanjska
družba d.o.o., Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Goriška 23/b.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pometalni stroj za čiščenje cest in pločnikov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
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4. Kraj dobave: Komunalno stanovanjska družba d.o.o., Ajdovščina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogoji v razpisni dokumentaciji.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: KSD d.o.o Ajdovščina, Goriška 23b, kontaktna oseba
Aleš Bačer.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
7. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
04751-0000120476, pri NKBM.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 4. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalno stanovanjska
družba d.o.o., Ajdovščina, Goriška c. 23/b,
5270 Ajdovščina, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 4. 2002 ob 11. uri, v sejni sobi
naročnika, Goriška c. 23/b, 5270 Ajdovščina.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija – menično zavarovanje za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene cene, z veljavnostjo 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok min. 30 dni oziroma skladno z vzorcem pogodbe.
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.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2002.
Komunalno stanovanjska družba d.o.o.
Ajdovščina
Št. 1.7.1515/2002
Ob-66415
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,
1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: herbicidi za zatiranje
plevela na progah SŽ,
1. glifosat 13.000 litrov,
2. glufosinat 5.000 litrov,
3. močilo 1.600 litrov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb

Št.

za en sklop, več sklopov ali vse skupaj:
celotna količina.
4. Kraj dobave: različne lokacije po Sloveniji.
5. Sprejemljivost varijantnih ponudb:
ponudba za celotno razpisano količino.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek: maj
2002 do oktobra 2003 (v primeru zagotovljenih finančnih sredstev bo z izbranim ponudnikom sklenjeno sodelovanje še za nadaljnji dve leti).
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenske železnice d.d., Center za nabavo, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, faks 00386 (0)1
29 14 833, tel. 00386(0)1 29 14416.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT z DDV – virman na žiro račun 50100-601-14744, pri
APP Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 4. 2002
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Center za nabavo, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 4. 2002 ob 8.30, Center za nabavo,
sejna soba št. 606, Kolodvorska 11, 1000
Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% od razpisane vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/sklicevanje na določila v predpisih: minimalni
rok plačila je 60 dni od datuma dobave.
12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik po 41. členu Zakona o javnih naročilih:
– je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
– ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije ali je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne določbe;
– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali druga pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima poravnave davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila:
– da je finančno in poslovno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi;
– da je dal resnične podatke glede izpolnjevanja obveznih pogojev.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in pridvideni datum določitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
30. 6. 2002.
Predvideni izbor do 30. 4. 2002.
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15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
ekološka sprejemljivost, plačilni rok, ostale
ugodnosti, lista odobrenih dobaviteljev.
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: /
Slovenske železnice, d.d.
Ob-66437
1. Naročnik: Komunala Koper d.o.o. s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ul. 15. maja 4,
6000 Koper, tel. 05/66-33-700, faks
05/66-33-706.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 1 smetarsko vozilo za odvoz odpadkov, motor
diesel euro III, z nadgradnjo ca. 11 M3
zabojnik. Nakladalni mehanizem prirejen za praznjenje posod po normativih
EN 840-1,2,3 z avtomatskim delovanje,
skupne teže 13.000 - 13.500 kg, moč
motorja od 125 do 136 kW, minimalni
navor 560 NM, dimenzije vozila: širina
vozila z nadgradnjo na najširšem delu
(brez ogledal) od 2000 - 2310 mm, medosna razdalja od 3550 - 3700 mm.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: fco Komunala Koper Avtopark.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da, poleg osnovne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: /
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala Koper d.o.o. - s.r.l., Ul. 15. maja 4, tajništvo za razpisno dokumentacijo, kontaktna oseba za dodatne informacije je Romana Georgijevič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago od ponedeljka do
petka, od 7. do 15. ure za 11.900 SIT
(vključen DDV).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je potrebno virmansko nakazati na žiro račun Komunala Koper
d.o.o. - s.r.l. na številko 51400-601-10953
pri Agenciji za plačilni promet Koper.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 23. 4. 2002 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Koper d.o.o. - s.r.l.,
Ul. 15. maja 4, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 24. 4.
2002 ob 11. uri v upravni stavbi Komunala
Koper d.o.o. - s.r.l. - sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe (velja za vse ponudnike), garancija za dobro izvedbo pogodbenih del in, v primeru predplačila, garancija za vrnitev predplačila (velja za izbranega
ponudnika).
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: glavni
pogoji plačila se bodo dokončno oblikovali
v pogodbi.
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:
– garancijski rok za vozilo 24 mesecev
od registracije,
– zagotovilo rednega servisiranja na področju Kopra,
– zagotovilo ponudnika o šolanju predstavniku naročnika na stroške ponudnika,
katalogi, izjava o ustreznosti, navodila, homologacija.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 24. 6. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe najkasneje do
23. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: pri ocenjevanju bodo kot merila upoštevana: cena,
dobavni rok, plačilni pogoji, dosežen navor,
moč motorja.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Komunala Koper, d.o.o. - s.r.l.
Št. 17/02
Ob-66436
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana, tel. +386/1/58-75-200,
faks +386/1/52-46-480.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
sistemske računalniške strojne opreme.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: objekt naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je odvisen od ponujenih dobavnih rokov ponudnikov.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška
19, 1000 Ljubljana; razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Jasmin Rebselj,
Oddelek za ekonomiko in javna naročila, I.
nad. soba 28, tel. +386/1/58-75-247, faks
+386/1/58-75-217.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo
se lahko dvigne vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 7.200 SIT (z DDV), znesek je potrebno nakazati na ŽR št. 50103-601-16504
s pripisom “JR - Dobava sistemske računalniške strojne opreme”. Ob dvigu razpisne
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dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o plačilu in potrdilo o davčnem zavezancu.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do vključno 22. 4. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudnik mora poslati ponudbo na naslov Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, ali dostaviti v Oddelek za ekonomiko in
javna naročila, I. nad. soba 28.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 23. 4. 2002 ob
11. uri v sejni sobi naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bianco menica z izpolnjeno menično izjavo v
višini 2,500.000 SIT, ki bo veljavna do 6. 6.
2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po dobavi blaga in podpisu zapisnika o končnem prevzemu ter izstavitvi računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): opredeljeno 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 so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 6. 6. 2002, predvideni datum odločitve
o sprejemu je 6. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena s
plačilnimi pogoji do 80 točk, dobavni rok do
10 točk, reference do 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: zaradi delovanja obstoječega poslovno-informacijskega sistema naročnika, naročnik kupuje sistemsko strojno opremo
IBM ISERIES AS 400.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2002.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Ob-66434
1. Naročnik: RTH - Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-26-642, 03/56-52-134.
3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
za posodobitev napajanja in krmiljenja
v drobilnici I, po projektu.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklopi niso predvideni.
4. Kraj dobave: Separacija Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 120 dni od
podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: RTH - Rudnik
Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, Oddelek za investicije in zapiranje, Majda Turnšek int. tel. 458.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 2. 4. 2002
do 30. 4. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija v vrednosti
5.000 SIT + DDV je na razpolago pri kontaktni osebi, plača se ob dvigu na blagajni
RTH, predstavnik ponudnika mora imeti s
seboj vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 5. 2002 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RTH - Rudnik Trbovlje-Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
Oddelek za investicije in zapiranje, Majda
Turnšek.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 5. 2002 ob 10. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
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): ni opredeljeno.
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: ni dodatnih pogojev.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 6. 7. 2002, 21. 5.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena do 50 točk, rok dobave do 20
točk, rok plačila do 20 točk, fiksnost cene
do 5 točk, zagotavljanje rezervnih delov do
5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 3. 2002.
RTH - Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.
Št. 1
Ob-66444
1. Naročnik: Osnovna šola Predoslje
Kranj.
2. Naslov naročnika: Predoslje 17a,
4000 Kranj, telefon 04/28-104-00, faks:
04/28-104-04.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambni artikli za potrebe šolske prehrane.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dobavitelji lahko ponudijo vse artikle ali samo posamezno skupino, in sicer:
– kruh in pekovske izdelke,
– meso in mesne izdelke,
– mleko in mlečne izdelke,
– sadje in zelenjavo,
– ostalo prehrambeno blago.
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4. Kraj dobave: Osnovna šola Predoslje
Kranj, Predoslje 17a, 4000 Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2002 do 31. 8. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: tajništvo
Osnovne šole Predoslje Kranj, Predoslje
17a, 4000 Kranj.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure osebno ob predložitvi pooblastila in dokazila o vplačilu stroškov na žiro
račun šole, lahko pa ponudniki zahtevajo s
predložitvijo dokazila o vplačilu stroškov dokumentacije, da se jim dokumentacija pošlje po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
šole št. 51500-603-30122 - za razpisno
dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 30. 4. 2002
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Predoslje Kranj,
Predoslje 17a, 4000 Kranj.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 5. 2002 ob 8. uri na Osnovni šoli
Predoslje Kranj, Predoslje 17a, 4000 Kranj.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: lastna menica v vrednosti 5% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30
oziroma 45 dnevni rok plačila.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
predvidena.
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 opredeljuje razpisna dokumentacija.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj do 1. 7. 2002,
odločitev bo sprejeta predvidoma do 20. 5.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 50 točk, celovitost ponudbe 20 točk,
boljši plačilni pogoji - plačilo nad 30 dni 10
točk, dodatne ugodnosti 10 točk in reference 10 točk..
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Osnovna šola Predoslje Kranj
Št. 05/02
Ob-66445
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/431-52-55,
faks 01/432-40-74, elektronski naslov: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.

Št.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pisarniškega materiala v obdobju
2002/2003:
– tiskovine (po specifikaciji v razpisni dokumentaciji),
– splošni pisarniški material (po specifikaciji v razpisni dokumentaciji),
– material za računalniški tisk (po specifikaciji v razpisni dokumentaciji).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
eventualne delne ponudbe, ki se bodo nanašale na posamezen sklop razpisanega
blaga bodo upoštevane. Ponudba mora tedaj obsegati vse razpisano blago takega
sklopa, delnih ponudb za samo del posameznega sklopa ne bomo upoštevali.
4. Kraj dobave: ekonomat Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 58 v Ljubljani.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso možne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za sukcesivno naročanje blaga s čimkrajšim dobavnim rokom in za
obdobje 12 mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Ireni Homovc Gačnik, tel. 01/43-15-255,
v sobi št. 16, na naslovu Elektro Ljubljana,
d.d., Slovenska cesta 56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 22. aprila
2002, in sicer vsak delovni dan med 8. in
14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključno z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana,
d.d., št.: 50102-601-90004, sklic na številko: 2300-3371, z obvezno navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 22. aprila 2002
do 10. ure, ponudbe oddane po tem roku
ne bodo upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane na
naslov: Elektro Ljubljana, d.d., Služba za
javna naročila in nabavo, Slovenska cesta
56, 1516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova naročnika. Ponudba naj ima obvezno pripisano “Javni razpis JN 05/02 –
Ponudba za dobavo pisarniškega materiala
v obdobju 2002/2003 – Ne odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 22. aprila
2002 ob 11. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56 v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% skupne ponud-
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bene vrednosti. Če pri delnih ponudbah
skupna vrednost vseh ponudbenih sklopov
ne doseže 17,000.000 SIT, mora vrednost
te bančne garancije znašati 500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je 60
dni.
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: ponudnik mora v svoji
ponudbi priložiti:
– izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu, ki ni starejši od 90 dni,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,
– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih 5-ih
letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno, ne starejše od 30 dni,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% skupne ponudbene vrednosti
(brez DDV). Če pri delnih ponudbah skupna
vrednost vseh ponudbenih sklopov ne doseže 17,000.000 SIT, mora vrednost te
bančne garancije znašati 500.000 SIT,
– izjavo banke, o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),
– BON 1 in BON 2, oziroma BON 3, pri
čemer BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2, oziroma BON 3
pa ne starejša od 30 dni, oziroma davčna
odmera samostojnega podjetnika za zadnje
poslovno leto, ne starejša od 30 dni,
– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji, datum overovitve kopije le tega ne
sme biti starejši od 90 dni,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– izjavo ponudnika o nezavajajočih podatkih,
– izjavo ponudnika o sposobnosti in
usposobljenosti, s katero dokazuje zadostno prosto kadrovsko zmogljivost usposobljenih delavcev (s priloženim seznamom zaposlenih z navedbo strokovne usposobljenosti) ter zadostno tehnično opremljenost
za izvedbo naročila,
– dokazilo o že izvedeni najmanj eni dobavi razpisnega blaga kupcem v zadnjih 5
letih, pri čemer je znašala njena vrednost
vsaj 50% ponudbene vrednosti posameznega razpisnega sklopa,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede drugih – posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
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Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti, ki bodo predloženi v originalu ali kot
fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisani. Naročnik si vzame pravico, da po lastni
presoji naknadno preveri verodostojnost fotokopiranih dokumentov izbranega ponudnika, in sicer pred izdajo sklepa o oddaji naročila izbranim ponudnikom. Za izhodišče
določitve starosti dokumentov se upošteva
datum odpiranja ponudb.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb: predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 45 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (70%
delež),
– potrjene reference (10% delež),
– popust na uradni cenik za blago izven
specifikacije (10% delež),
– rok plačila (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 12. aprila
2002.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 22. marca 2002.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 32-2002
Ob-66447
1. Naročnik: Osnovna šola Milana Šušteršiča, Štembalova 2/A, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Milana Šušteršiča, Štembalova 2/A, 1000
Ljubljana, tel. 01/534-99-59, faks
01/568-24-76.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih živil:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Milana
Šušteršiča, Štembalova 2/A, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 6.
2002 do 31. 12. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
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in dodatne informacije: Osnovna šola Milana Šušteršiča, Štembalova 2/A, 1000 Ljubljana – v tajništvu šole, vsak delovni dan od
10. do 12. ure, dodatna pojasnila in informacije pa ponudniki dobe pri vodji prehrane
Marjetki Remžgar, tel. 01/534-99-59, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure, oziroma v
tajništvu šole v istem času.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 22. 4. 2002,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole od 2. 4. 2002 dalje, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT + 20% DDV, znesek
ponudniki nakažejo na žiro račun šole, št.
50102-630-48961.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 4. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Milana Šušteršiča, Štembalova 2/A, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 4. 2002 ob 10. uri, v prostorih
Osnovne šole Milana Šušteršiča, Štembalova 2/A, 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: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje računov, računi pa se izdajajo dvakrat
mesečno.
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: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji, z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. členom Zakona o javnih naročilih.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 8 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– kvaliteta izdelkov – 3 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Osnovna šola Milana Šušteršiča
Ljubljana

Št. 01/02
Ob-66448
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Tesarska 10,
1330 Kočevje tel. 01/895-03-40, faks
01/895-16-97.
3. (a) Vrsta in količina blaga: ekstra
lahko kurilno olje – 750.000 litrov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Kočevje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1. do
31. 12. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: kontaktna oseba Urša Butala.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 6. 5. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na TR
03113-1000088572, pri SKB d.d.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 6. 5. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, 1330
Kočevje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 5. 2002 ob 10. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
ocenjene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik; plačilo bo v skladu s
ponudbo.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba bo
podpisana samo z enim dobaviteljem.
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.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe; odločitev o sprejemu
bo predvidoma v desetih dneh.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80 točk, plačilni rok 20 točk; skupno je
možnih največ 100 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Komunala Kočevje, d.o.o., Kočevje
Št. 03/02
Ob-66451
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Tesarska 10,
1330 Kočevje tel. 01/895-03-40, faks
01/895-16-97.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: naprava
za sortiranje odpadkov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Kočevje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od podpisa
pogodbe do 1. 10. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: kontaktna oseba Urša Butala.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 6. 5. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na TR
03113-1000088572, pri SKB d.d.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 6. 5. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, 1330
Kočevje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 5. 2002 ob 12. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
ocenjene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik; plačilo bo v skladu s
ponudbo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba bo podpisana samo z enim dobaviteljem.
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.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe; odločitev o sprejemu
bo predvidoma v dvajsetih dneh.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80 točk, plačilni rok 20 točk; skupno je
možnih največ 100 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Komunala Kočevje, d.o.o., Kočevje
Št. 02/02
Ob-66450
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Tesarska 10,
1330 Kočevje tel. 01/895-03-40, faks
01/895-16-97.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
a1.) samonakladalno komunalno
vozilo za zabojnike velikosti 5–7 m 3 –
1 kos,
a2.) samonakladalno komunalno vozilo za zabojnike velikosti 5–7 m3 z dvi-
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galom, cisterno za fekalije, posipalcem
za pesek in sol in ploščo za plug 1 kos.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Kočevje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pod a1.) do
1. 9. 2002; pod a2.) do 1. 3. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: kontaktna oseba Urša Butala.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 6. 5. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na TR
03113-1000088572, pri SKB d.d.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 6. 5. 2002 do 9.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, 1330
Kočevje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 5. 2002 ob 11. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
ocenjene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik; plačilo bo v skladu s
ponudbo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba bo podpisana samo z enim dobaviteljem.
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.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe; odločitev o sprejemu
bo predvidoma v dvajsetih dneh.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
60 točk, tehnična opremljenost 25 točk,
plačilni rok 15 točk; skupno je možnih največ 100 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Komunala Kočevje, d.o.o., Kočevje
Št. 157/2-2/2002
Ob-66452
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: zamenjava transformatorja, kompenzacijske naprave in dobava novega dizel agregata
500 KVA z montažo.
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(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: izpolnitev pogodbe v roku 2 mesecev po podpisu pogodbe.
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 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT (DDV je vključen) na žiro račun Ortopedske bolnišnice
Valdoltra št. 51400-603-30666 pri APP Koper, z navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 5. 2002 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: 8. 5. 2002 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% pogodbene
vrednosti.
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
(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: po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 5. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 10. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
opreme, rok izvedbe del, plačilni pogoji,
odzivni čas servisiranja, garancijska doba,
reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: po faksu ali pisno na naslov Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c.
31, 6280 Ankaran, faks 05/65-27-185 za
Jožeta Vrčona, gradbenega tehnika.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 240-02
Ob-66488
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/522-11-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
video elektroencefalografa.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
začetek in zaključek dobave v mesecu juniju 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstropje/soba št. 40 (tajništvo), vsak delovni dan
med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija
je na voljo do 22. 4. 2002.
(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 žiro račun
50103-603-51820, sklic na številko 00
45-08-7599.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. april 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Poljanski nasip 58,1000
Ljubljana/1. nadstropje, soba št. 13.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. april 2002 ob 12. uri, predavalnica 3 v glavni stavbi Kliničnega centra, Zaloška cesta 7, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti vključno z DDV.
Bančna garancija za resnost ponudbe mora
veljati do 23. 8. 2002.
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: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41 in 42. členu ZJN-1
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 22. avgusta 2002. Predvideni datum
odločitve maj 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena 90% in
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2. poslovna uspešnost iz bonitetnega poročila 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost naročila 12 mio
SIT z DDV.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Klinični center Ljubljana
Št. JN-B-1-02
Ob-66494
1. Naročnik: Zavod ŠRC Tivoli.
2. Naslov naročnika: Celovška 25,
1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: stroj za
glajenje ledu v dvorani.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: Celovška 25, 1000
Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 20. 7. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ŠRC
zavod Tivoli, Drago Banovič 43-06-750,
43-15-155, faks 23-17-784.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 2. 4. 2002
do 17. 4. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT na ŽR
50104-603-52326.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 4. 2002, do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod ŠRC Tivoli, Celovška
25, I. nad.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 4. 2002 ob 10. uri, Celovška
25, I. nad.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija 10%.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok 60 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 22. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
50%, tehnične karakteristike 50%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Zavod ŠRC Tivoli

Št. 33/879/2002
Ob-66501
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-02,
tel. 01/474-30-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
digitalnih merilnih pretvornikov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: maj 2002 julij 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu sektorja
Upravljanje prenosnega omrežja, III. nadstropje stavbe RCV, soba 316, Dejana Kneževič, dodatne informacije Blaž Traven.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT SIT (5.000 SIT
+ DDV 1.000 SIT), virmansko nakazilo z
oznako naziva javnega razpisa na žiro račun
št. 50106-601-90093.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 4. 2002 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3C 1.1, prevzemnik
Katarina Lipovec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 22. 4. 2002 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 posameznih 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 izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji
mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev 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: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. členu ZJN in navedenih v razpisni dokumentaciji (navodilo ponudniku za izdelavo ponudbe) predložiti naslednje dokumente, ki so
pogoj za sodelovanje:
– ponudnik mora predložiti vsaj eno pri
uporabniku potrjeno referenco, ki priča, da
je isti tip pretvornika uspešno v uporabi vsaj
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6 mesecev na vsaj enem objektu prenosnega sistema interkonekcije UCTE,
– v primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete v obliki poslovnega sodelovanja s
proizvajalcem opreme, mora ponudnik predložiti pogodbo o skupnem nastopanju,
– pisne izjave vseh v ponudbi navedenih
proizvajalcev, ki bodo sodelovali pri realizaciji javnega naročila, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
poslovne obveznosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 22. 6. 2002, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 13. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (80%), pri uporabniku potrjene pozitivne reference za merilne pretvornike, ki so v uporabi v objektih prenosnega
sistema interkonekcije UCTE za meritve na
110 kV ali višjem napetostnem nivoju (20%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Upravljanje prenosnega omrežja
Št. 44
Ob-66502
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42,
tel. 01/474-30-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
odklopnikov in ločilnikov 110 kV.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– sklop A.: odklopniki 123 kV za RTP
Podlog,
– sklop B: odklopniki 123 kV za RTP
Kidričevo,
– sklop C: ločilniki 123 kV za RTP
Podlog,
– sklop D: ločilniki 123 kV za RTP Kidričevo,
– sklop E: ločilniki 123 kV za RTP Cerkno,
– sklop F: podporni izolatorji.
Naročnik bo upošteval delne ponudbe
in sicer za dele A, B, C, D, E in F. Vsak del
ponudbe predstavlja tehnično zaključeno
celoto.
4. Kraj dobave: RTP Podlog, RTP Kidričevo, RTP Cerkno.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo tudi variantne ponudbe.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: junij 2002 december 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v sobi št. 2c 1.3,
Andreja Mihevc, dodatne informacije Marko
Hrast.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (10.000 SIT +
DDV 2.000 SIT), virmansko nakazilo z ozna-

Št.

ko naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093, sklic na št. 45.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 4. 2002 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3C 1.1, prevzemnik
Katarina Lipovec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 23. 4. 2002 ob 10. uri, v dvorani
D, IV. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 1% skupne ponudbene
vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilo po opravljeni stopnji gotovosti,
plačilni rok 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):
naročnik bo z izbrano skupino izvajalcev
sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti predložena pogodba o skupni
izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev 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: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do
43. členu ZJN in navedenih v razpisni dokumentaciji (navodilo ponudniku za izdelavo
ponudbe) predložiti naslednje dokumente,
ki so pogoj za sodelovanje:
– v primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete v obliki poslovnega sodelovanja s
proizvajalcem opreme, mora ponudnik
predložiti pogodbo o skupnem nastopanju,
– pisne izjave vseh v ponudbi navedenih
proizvajalcev, ki bodo sodelovali pri realizaciji javnega naročila, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
poslovne obveznosti,
– v primeru, da celotna ponudba ponudnika presega vrednost 50 mio SIT, mora
ponudnik predložiti mnenje pooblaščenega
revizorja o poravnanih obveznostih do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
– ponudnik mora obvezno izpolnjevati
pogoje navedene v točkah 3.1 in 4.1 splošnih tehničnih zahtev za odklopnike in ločilnike. Neizpolnjevanje teh pogojev pomeni
izločitev ponudbe iz nadaljne evaluacije,
– maksimalno dovoljeni rok dobave je 6
mesecev od dneva podpisa pogodbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 23. 6. 2002, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 21. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena za opremo (65%), rok dobave
opreme (6%), tehnični parametri opreme
(12%), pozitivne reference ponudnika za
dobavo VN stikalne opreme za stikališča v
objektih naročnika (5%), tehnične prednosti naprave za določen objekt (7%), us-
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posobljenost
vzdrževalnega
osebja
naročnika za vzdrževanje ponujenega tipa
opreme in prisotnost pooblaščenega
serviserja v Sloveniji (5%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 03/2002
Ob-66503
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Cesta na Krko 7,
1290 Grosuplje, tel. 01/786-23-11, faks
01/786-13-89.
(a) Vrsta in količina blaga:
a) cevi za vodovod in fazoni (NL, PE,
PVC, AC),
b) armature (hidranti, zračniki, regulatorji pritiska, zasuni, navrtalni oklepi),
c) kroglični ventili, poc. cevi in fitingi),
d) označevalni material (trakovi in
tablice),
e) vodomeri in induktivni merilci pretoka,
f) tesnilni, pritrdilni in drobni materiali,
g) črpalni agregati za vodopreskrbo
(črpalke, hidropak postaje),
h) vodomerni jaški,
i) merilno regulacijska oprema (merilci nivojev, merilci tlaka, klora, motnosti),
j) kanalizacija: cevi, jaški, pokrovi, črpalke).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki se lahko prijavijo za
vse sklope skupaj ali za vsak sklop posamezno ali za delni sklop.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj dobave: Grosuplje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas dobave: 1. maj 2002 do
30. april 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7,
Grosuplje - tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti
12.000 SIT na tran. račun SKB št. 03108 1000081639 ali na blagajni podjetja z navedbo:”Plačilo RD - nabava materiala.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 4. 2002
do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, Grosuplje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 22. 4.
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2002 ob 9. uri v prostorih Javnega komunalnega podjetja Grosuplje, Cesta na Krko
7, Grosuplje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 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: določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudniki s priznano sposobnostjo bodo v obdobju treh let pozivani k oddaji ponudb glede na dejanske potrebe naročnika.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena (v II. fazi omejenega postopka).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: usposobljenost bo priznana za obdobje treh let, kandidati bodo skupaj z obvestilom o priznanju sposobnosti in usposobljenosti povabljeni k predložitvi ponudb
in obveščeni o datumu in uri odpiranja ponudb.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o.
Št. 02/2002
Ob-66506
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Cesta na Krko 7,
1290 Grosuplje, tel. 01/786-23-11, faks
01/386-13-89.
(a) Vrsta in količina blaga
a) ekstra lahko kurilno olje,
b) goriva,
c) olja,
d) maziva.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki se lahko prijavijo za
vse sklope skupaj ali za vsak sklop posamezno.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj dobave: Grosuplje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas dobave: 1. maj 2002 do
30. april 2005.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7,
Grosuplje - tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti
12.000 SIT na tran. račun SKB št. 03108 -
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1000081639 ali na blagajni podjetja z
navedbo: “Plačilo RD - naročilo blaga.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 4. 2002 do
8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, Grosuplje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 24. 4.
2002 ob 9. uri v prostorih Javnega komunalnega podjetja Grosuplje, Cesta na Krko
7, Grosuplje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 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: določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudniki s priznano sposobnostjo bodo v obdobju treh let pozivani k oddaji ponudb glede na dejanske potrebe naročnika.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena (v II. fazi omejenega postopka).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: usposobljenost bo priznana za obdobje treh let, kandidati bodo skupaj z obvestilom o priznanju sposobnosti in usposobljenosti povabljeni k predložitvi ponudb
in obveščeni o datumu in uri odpiranja ponudb.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Javno komunalno podjetje Grosuplje
d.o.o.
Št. 47/882/2002
Ob-66514
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, faks 01/474-24-32, tel.
01/474-24-33.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
spončnega materiala in drobne opreme
pri rekonstrukciji VN opreme v 400 kV
stikališču RTP Divača.
(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 ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
celotne opreme do 10. 7. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu Prenosa
električne energije, 2. nadstropje, Andreja
Mihevc, dodatne informacije Aleš Brenčič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (cena 5.000 SIT
+ DDV 1.000 SIT), virmansko nakazilo z
oznako naziva javnega razpisa na žiro račun
št. 50106-601-90093, sklic na PEE št. 3.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 4. 2002 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2,1000 Ljubljana, vložišče, prevzemnica Katarina Lipovec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, 22. 4. 2002 ob 10. uri,
v dvorani B, IV. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija, ki se glasi na 5% ponudbene
vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo po opravljeni dobavi.
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 izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji
mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev 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: ponudnik mora izpolnjevati še sledeče pogoje:
1. Rok dobave celotne opreme do 10. 7.
2002.
2. V primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete v obliki poslovnega sodelovanja,
mora ponudnik predložiti pogodbo o skupnem nastopanju.
3. Ponujena oprema mora biti kompatibilna z že obstoječo opremo.
4. Podati izpolnjen obrazec “ponudba”.
5 Garancija za dobavljeno opremo je najmanj 24 mesecev.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 21. 6. 2002; 10. 5.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (75%), dobavni rok (20%),
plačilni rok (5%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Št. 304
Ob-66517
1. Naročnik: Osnovna šola Prade.
2. Naslov naročnika: Pobeška c. 52,
6000 Koper.
3. (a) Vrsta in količina blaga: meso in
mesni izdelki - mleko in mlečni izdelki -
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kruh in pekovski izdelki - sadje in zelenjava - sokovi - splošno prehrambeno
blago.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponujeni morajo biti vsi artikli v sklopu.
4. Kraj dobave: fco naročnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbe bodo podpisane za dobo 12 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana, faks 01/24-16-213, kontaktna oseba je Miro Rovšek, tel. 01/24-16-215.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali po e-mailu: miro.rovsek@guest.arnes.si.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 11.000 SIT (DDV je
vključen), na ŽR Zavoda za tehnično izobraževanje št. 50101-603-50267, sklic na
št. 50015-304.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 5. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 5. 2002 ob 12.30 v sejni sobi
Zavoda za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevane.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v RD.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v RD.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba naj velja 30
dni, odločitev o izboru bo v roku 14 dni po
odpiranju.
15. Merila za ocenitev ponudb: najugodnejši ponudnik.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
OŠ Prade
Št. 2/02
Ob-66591
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: UZ aparatura – 1 kos.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb

Št.

za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava: 60
dni po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Splošna
bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska ul. 5, 2000 Maribor. Dvig
razpisne dokumentacije: osebno ali po
pošti ob predhodni predložitvi potrdila o
vplačilu, faks 02/331-15-33. Dodatne informacije: Peter Weissensteiner, tel.
02/321-25-04.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 8. 5. 2002,
vsak delovni dan med 11. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št. 51800-603-33486, s pripisom za RD: UZ aparatura.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 8. 5. 2002,
do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 5. 2002 ob 11. uri v mali konferenčni predavalnici v 16. etaži Kirurške
stolpnice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogojih.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni
prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden stečajni postopek, postopek likvidacije ali prisilne poravnave ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na dan določen za predložitev
ponudbe;
3. izjavo ponudnika, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da v zadnjih
petih let pred objavo tega naročila ni bil
kaznovan;
4. potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni urad in carinska uprava; potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni na dan
določen za predložitev ponudbe;
5. odločbo pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega
naročila; ponudniki predložijo potrdilo Ura-
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da RS za zdravila pri Ministrstvu za zdravje o
vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet z medicinskimi pripomočki na debelo;
6. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
Podatke iz bilance uspeha in Podatke iz
bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev prijav (ne velja
za obrazec BON-1);
6.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih vključno do dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2 enako
0, ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
6.2 da ima:
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 4 obrazca BON-1, enake ali večje
od ocenjene vrednosti tega razpisa, ali
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca Podatki iz bilance uspeha, enake ali večje od ocenjene vrednosti
tega razpisa;
7. da ni dal zavajajočih podatkov;
8. da zagotavlja 100% razpisanih vrst in
količin opreme, opredeljene v specifikaciji
zahtev naročnika;
9. da nudi 60-dnevni plačilni rok po obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika oziroma po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti;
10. da bo dostava opreme fco Splošna
bolnišnica Maribor – razloženo in montirano
v prostore naročnikovega Oddelka za radiologijo;
11. da zagotavlja dobavo opreme v roku
60 dni po podpisu pogodbe;
12. da zagotavlja, s strani proizvajalca
pooblaščen in usposobljen servis za dobavljeno opremo;
13. da zagotavlja odzivni čas servisa največ 8 ur po prejemu obvestila ter maksimalno 48 ur za dobavo rezervnih delov in odpravo napak;
14. da zagotavlja šolanje naročnikovega
osebja za pravilno uporabo opreme;
15. da nudi najmanj 12-mesečno garancijo za dobavljeno opremo;
16. da zagotavlja dobavo rezervnih delov še najmanj sedem let po izteku garancijske dobe;
17. CE certifikat, s katerim izkazuje varnost, kakovost in uporabnost ponujenega
blaga v skladu s smernicami 93/42/EES.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba do 8. 11.
2002, odločitev o sprejemu 30. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna vrednost predračuna 3.1 oziroma 3.2.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost razpisa je
25,000.000 SIT z DDV.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 3. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
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Št. 30/2002
Ob-66594
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski center.
2. Naslov naročnika: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna
enota Informacijski center, Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega razpisa je nakup namizne računalniške opreme za Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
javno naročilo bo izvedeno po naslednjih
sklopih:
1. Specifikacija 1 – osebni računalniki in
ekrani,
2. Specifikacija 2 – prenosni računalniki,
3. Specifikacija 3 – matrični tiskalniki,
4. Specifikacija 4 – laserski tiskalniki in
dodatna oprema,
5. Specifikacija 5 – oprema za vgradnjo
v računalnike.
Ponudnik mora ponuditi vsaj en sklop
opreme v celoti.
4. Kraj dobave: s strani naročnika določene lokacije poslovnih prostorov naročnika po regijskih centrih Slovenije.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
dovoljeni sta največ dve varianti za posamezni sklop.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava bo
predvidoma od 15. 6. do 25. 6. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota
Informacijski center, Janez Škufca, univ. dipl.
prof. mat., tel. 01/30-77-361, faks
01/23-12-667, e-mail: janez.skufca@zzzs.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
po tej objavi od 10. do 13. ure v tajništvu
Informacijskega centra ZZZS, soba 345/III
ali s pisnim zahtevkom po elektronski pošti
oziroma faxu (do roka predložitve ponudb).
V zahtevku obvezno navedite običajni poštni naslov in elektronski poštni naslov.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: predložitev ponudb: torek, 23. 4. 2002, do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski center, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana,
tajništvo, soba 345/III.
Dovoljena je poštna ali osebna dostava,
ponudba poslana po pošti mora do datuma
in ure prispeti v tajništvo Informacijskega
centra.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: torek, 23. 4. 2002 ob 13. uri v sejni
sobi Informacijskega centra, Miklošičeva
24, Ljubljana, soba 342/III.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahtevane so naslednje nepreklicne bančne ga-
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rancije: za resnost ponudbe, za izpolnitev
pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijski dobi.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih zahtev financiranja, plačila skladno z
vzorcem pogodbe oziroma zahtevami razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): ni dovoljenih skupnih ponudb.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1:
– izveden posel v vrednosti najmanj
25,000.000 SIT v preteklem letu za opremo, ki je predmet razpisa (vsi sklopi skupaj);
– dobavni rok do 30 dni za vso opremo;
– plačilni rok daljši od 45 dni;
– razmerje med povprečno bruto mesečno plačo na zaposlenega in povprečno bruto mesečno plačo v RS za l. 2001 ne sme
biti manj kot 0,80;
– garancijski rok najmanj 3 leta za Specifikacije 1 – 4 in najmanj 1 leto za Specifikacijo 5;
– garancijsko vzdrževanje mora zagotavljati ponudnik, kar pomeni, da za vse
posege naročnik kontaktira izključno s ponudnikom vsak delovni dan med 7. in 16.
uro. Odzivnost servisno/vzdrževalne službe v garancijskem roku mora biti manjša
od 3 ur, zamenjava okvarjene opreme v
manj kot 48 urah;
– naročnik si pridržuje pravico do poziva za testiranje ponujene opreme. Testiranje opravijo delavci ponudnika v prisotnosti delavcev naročnika. Ponudnik mora pristopiti k testiranju v roku 36 ur od poziva.
Testiranje se izvaja na lokaciji Informacijskega centra, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana;
– dobava opreme natančno po zahtevah
razpisne dokumentacije, naročnik si pridržuje pravico razlage specifikacij oziroma razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati do 30. 6. 2002, predvideni datum odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika je
30. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: naročnik bo izbral najugodnešega ponudnika z
najnižjo oceno po formuli:
ocena je cena/(1+vsota vseh meril v%)
kjer so merila:
– tehnične lastnosti opreme: 0 – 24%;
– plačilni rok: 0 – 1.5%;
– garancijski rok: 0 – 8%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: sestanek s ponudniki bo v ponedeljek, 8. 4. 2002 v sejni sobi Informacijskega centra, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana,
soba 342/III, ob 13. uri.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Informacijski center

Št. 35104-9/2002
Ob-66598
1. Naročnik: Občina Lenart.
2. Naslov naročnika: Trg osvoboditve
7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah; faks
02/72-07-352, tel. 02/729-13-10.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava,
dobava in montaža pohištvene opreme
za Matično knjižnico Lenart, Nikova ul.
9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja je predvidena v enem sklopu.
4. Kraj dobave: Matična knjižnica Lenart, Nikova ul. 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: med 15. 8.
2002 in 31. 8. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, Jože Dukarič, soba 6/I.,
tel. 02/729-13-17 ali Avgust Zavernik, soba 24/II., tel. 02/729-13-14.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od objave javnega razpisa od ponedeljka
do petka med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 6.000 SIT (z DDV),
na transakcijski račun Občine Lenart, št.
01000-0100010575.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 4. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Lenart, Trg osvoboditve
7, 2230 Lenart v Slov goricah, soba 6/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 4. 2002 ob 10. uri, na naslovu
Občine Lenart, soba 28/II.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe niso zahtevana finančna zavarovanja.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije, rok plačila je 60 dni ali več.
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 predložitve
skupne ponudbe se zahteva predložitev pravnega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora
natančno opredeljevati odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in navedbo
nosilca posla. Ne glede na to pa ponudniki
odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
Izpolnjevanje pogojev za udeležbo se ugotavlja za vsakega ponudnika posebej in mora biti
za vsakega od njih dokumentirano na način,
kot to velja za enega ponudnika.
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: skladno z razpisno dokumentacijo.
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 24. 6. 2002; 10. 5.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– najnižja skupna končna cena 85%,
– nok plačila računa 10%,
– garancijska doba za izvršena dela
(opremo) 5%.
Način uporabe meril je določen v navodilu ponudnikom za izdelavo ponudbe.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Občina Lenart
Št. 10199
Ob-66600
1. Naročnik: JGZ Brdo, Protokolarne
storitve RS, Predoslje 39, 4000 Kranj.
2. Naslov naročnika: Predoslje 39,
4000 Kranj, tel. 04/260-10-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: tehnično
blago.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja za vse sklope, sprejemljivost ponudb
za posamezni sklop ali vse sklope skupaj.
4. Kraj dobave: JGZ Brdo, Predoslje 39,
4000 Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: po podpisu
pogodbe do 31. 12. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Nabavna služba, Majda Markun.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 7. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 4. 2002 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JGZ Brdo, Protokolarne storitve RS, Predoslje 39, 4000 Kranj, nabavna
služba.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 4. 2002 ob 8.30, Predoslje 39,
4000 Kranj.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so 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
(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: samo splošni.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 12. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena, plačilni pogoji, rok dobave.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Majda Markun, 041/926-224.

Št.

17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 2 z dne
4. 2. 2002.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 3. 2002.
JGZ Brdo, Protokolarne storitve RS
Št. 12
Ob-66601
1. Naročnik: Snaga d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6,1000
Ljubljana, telefaks 477-97-13, tel.
477-96-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
posod za odlaganje komunalnih odpadkov: 120 lit. posoda - 1.800 kosov, 240
lit. posoda - 1.300 kosov, 770 lit. posoda - 1.200 kosov, 1.100 lit. posoda 390 kosov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
podnudnik lahko ponudi vse ali samo posamezne tipe oziroma velikosti posod za odlaganje odpadkov.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno
preko leta 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana,
kontaktna oseba Olga Okorn, soba številka
114, tel. 477-96-28.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumenacija se lahko prevzame med 8. in 12.
uro, oziroma po predhodni najavi kontaktni
osebi. Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije in davčno številko.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT, ki jih zainteresirani ponudnik plača z virmanom na žiro račun naročnika pri Agenciji številka 50103-601-23953
s pripisom JR B3/02.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
22. 4. 2002 do 12. ure. Ponudbe morajo
biti dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti
kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponudnika
in z oznako “Ne odpiraj - ponudba za dobavo
posod - JR B3/02”. Ovitek ponudbe mora
biti zaprt tako, da se na odpiranju lahko nedvoumno ugotovi, da še ni bil odpiran.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Snaga d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik tajništvo podjetja Marjeta Bambič, soba številka 118, I. nadstropje, tel. 477-96-20, faks
477-97-13.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 23. 4.
2002 ob 9. uri v sejni sobi številka 200, II.
nadstropje, na naslovu Javno podjetje Snaga d.o.o. Povšetova ulica 6, Ljubljana. Na
odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo
predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki
so svoja pooblastila komisiji oddali pred odpiranjem.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora poleg ponudbe priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
ponudbene vrednosti na priloženem obrazcu kot varščino, da bo v primeru, da bo
izbran kot najugodnejši ponudnik pod pogoji tega razpisa sklenil pogodbo. Izbrani
ponudnik se bo moral v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri odzvati na poziv k podpisu pogodbe in jo najkasneje v roku 15 dni
po prejemu obvestila o izbiri podpisati, sicer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil,
naročnik pa bo unovčil bančno garancijo za
resnost ponudbe. Bančna garancija bo izbranemu ponudniku vrnjena po podpisu pogodbe in po predložitvi bančne garancije za
dobro izvedbo posla, ostalim ponudnikom
pa bo naročnik vrnil bančno garancijo za
resnost ponudbe skupaj z obvestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika.
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
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ki je
določen za javno odpiranje ponudb. O izbiri
najugodnejšega ponudnika bo naročnik z
obvestilom obvestil vse ponudnike v najkrajšem možnem času po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 60 točk,
– dobavni rok 10 točk,
– certifikat za kakovost 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji
sme ponudnik zahtevati osebno ali telefonsko pri kontaktni osebi Ivan Erklavec, tel.
477-97-11, odgovore na vsebinska vprašanja v zvezi z javnim razpisom pa le pisno na
naslov Javno podjetje Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana. Sestanka s ponudniki ne bo. Skrajni rok do katerega lahko ponudniki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi
z razpisno dokumentacijo in javnim razpisom je 5 dni pred rokom za oddajo ponudbe. Odgovori pomembni za vse kandidate,
bodo poslani na naslove vseh kandidatov,
ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Javno podjetje Snaga d.o.o.
Št. 07-3-1/4-51/01
Ob-66606
1. Naročnik: Mednarodna ustanova-fundacija za razminiranje in pomoč žrtvam min.
2. Naslov naročnika: Ig 212, 1292 Ig,
tel. 01/479-65-72, telefaks 01/479-65-90,
e-mail: ursic@itf-fund.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: /
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(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. zmogljive grafične delovne postaje in nadgradnje strežnikov (IBM),
2. zmogljivi prenosni računalniki
(IBM),
3. razna oprema (HP in Maxtor),
4. optični čitalec širokega formata.
4. Kraj dobave: lokacije v Sloveniji, Hrvaški, BiH in Albaniji - specificirane v razpisni dokumentaciji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 10. 5. 2002,
30 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mednarodna
ustanova-fundacija za razminiranje in pomoč
žrtvam min, Ig 212, Ig, kontaktna oseba:
Nataša Uršič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 9. in 12.
uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odkupnina za razpisno dokumentacijo je 50 EURO plačljiva v tolarski
protivrednosti na dan objave razpisa po
srednjem tečaju Banke Slovenije, št. ŽR
50106-678-709590.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 30. 4. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mednarodna ustanova-fundacija za razminiranje in pomoč žrtvam min, Ig
212, 1292 Ig.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 5. 2002, ob 13. uri v prostorih
naročnika na Igu.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ne.
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: pod točko 1. in 3.:
1. ponudnik mora imeti mednarodne izkušnje in reference,
2. vsa oprema mora imeti mednarodne
garancije,
3. ponudnik mora nuditi tehnično pomoč
v Sloveniji, Hrvaški, BiH in Albaniji;
pod točko 2.:
1. ponudnik mora imeti mednarodne izkušnje in reference,
2. ponudnik mora nuditi tehnično pomoč
na Hrvaškem,
3. vsa oprema mora imeti mednarodne
garancije;
pod točko 4.:
1. ponudnik mora imeti mednarodne izkušnje in reference,
2. vsa oprema mora imeti mednarodne
garancije,
3. ponudnik mora nuditi tehnično pomoč
v Albaniji.
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 14. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbe se bodo ocenjevale glede na ponudbeno ceno (40%), lastnosti opreme (45%),dobavne (5%) in vzdrževalne pogoje (10%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ne.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ne.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 3. 2002.
Mednarodna ustanova-fundacija za
razminiranje in pomoč žrtvam min
Št. 1/2002
Ob-66629
1. Naročnik: Komunala Radovljica,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 27,
4240 Radovljica, tel.04-53-701.
3. (a) Vrsta in količina blaga: samonakladalno vozilo z nadgradnjo za odvoz
tipskih zabojnikov 5–7 m3 in dvigalom
za kosovne odpadke.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Komunala Radovljica,
d.o.o.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: čim krajši
možni dobavni rok.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala Radovljica, d.o.o., Ljubljanska 27, 4240 Radovljica.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: tri dni pred iztekom za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT v gotovini na
blagajni podjetja ali z nakazilom na transakcijski račun št. 07000-0000008529, pri
Gorenjski banki d.d., z oznako “razpisna
dokumentacija”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 4. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Radovljica, d.o.o.,
Ljubljanska 27, 4240 Radovljica, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 25. 4. 2002 ob 12.30.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
1. znesek finančnega zavarovanja: v višini 10% pogodbene vrednosti,
2. vrsta finančnega zavarovanja: garancija slovenske banke,
3. trajanje finančnega zavarovanja: enako veljavnosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v obrokih.
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 podpisana kupoprodajna 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:
1. za pravne osebe izpisek iz registra z
opisom dejavnosti, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev, za samostojne podjetnike pa
priglasitev pri davčnem uradu,
2. bonitetni obrazci (BON 1 in BON 2),
ki niso starejši od 30 dni, za samostojne
podjetnike pa potrjena davčna napoved za
zadnje davčno obdobje.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 1.
6., predvideni datum odločitve 30. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: podana v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu naročnika ali po tel.
04/537-01-14, 04/537-01-31.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo objave o nameri.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 3. 2002.
Komunala Radovljica, d.o.o.
Št. 01
Ob-66674
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: Slovenska 35,
Ljubljana, faks 01/47-19-730.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
službenega vozila z naslednjim opisom:
limuzina z bencinskim motorjem, prostornina motorja od 2500 ccm3 do 2600
ccm3, zadnji pogon vozila. Podrobna specifikacija je v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Slovenska 35, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do 45 dni od
podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Banka Slovenije – vložišče, Slovenska 35, Ljubljana,
kontakna oseba je Marjan Kadunc.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 5. 4. 2002
do 19. 4. 2002, in sicer vsak delovni dan
od 9. do 12. in 14. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 10.000 SIT, nakazilo na poravnalni račun Banke Slovenije, št:
01000-0000100090, sklicevanjem M05
312709927-3300.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 5. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Banka Slovenije – vložišče, Slovenska 35, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 5. 2002 ob 10. uri, v prostorih
Banke Slovenije.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z določili pogodbe.
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Št.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 7. 2002, predviden datum odločitve
do 24. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Banka Slovenije

je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbranim 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: ponudnik mora izpolnjevati pogoje iz 41., 42., in 43. člena ZNJ.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 7. 2002, predvideni datum odločitve 27. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: so navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vprašanja naslovite na elektronski naslov: razpis.pc2002@bsi.si.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Banka Slovenije

Št. 02/02
Ob-66675
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: Slovenska 35,
1505 Ljubljana, faks 01/251-55-16.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 135 osebnih računalnikov (brez monitorjev), 9
delovnih postaj, 100 monitorjev, 13 notesnikov in 32 tiskalnikov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena je oddaja v celoti ali po posameznih sklopih – 1. osebni računalniki in
delovne postaje; – 2. monitorji; – 3. notesniki, – 4 tiskalniki.
4. Kraj dobave: Slovenska 35, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso možne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do 30 dni od
dneva podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: vložišče Banke Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana; BS,
Informacijska tehnologija, Mitja Anžur.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 9.
do 12. in od 14. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT na
račun
01000-0000100090,
sklic
M05-31-2709927-3000-2.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 13. 5. 2002
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: vložišče Banke Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 13. 5. 2002 ob 11. uri, v prostorih
Banke Slovenije, soba 240.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko

Št. 402-04-6/02
Ob-66676
1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana, faks 01/478-18-05.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
110 osebnih vozil in 1 kombi vozila,
1 terenskega vozila pickup in 1 kombi
vozila s pogonom na štiri kolesa.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
po sklopih (vendar sklop v celoti).
4. Kraj dobave: različni kraji po Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
rok začetka in dokončanja izvedbe naročila
je od 27. 5. 2002 do najkasneje 1. 10.
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana – glavna pisarna.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do dneva oddaje ponudb, od 9. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa: 50100-630-10014, model 28, sklic:
15202-7130007-01272002.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 4. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana – glavna
pisarna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 4. 2002 ob 9.30, v sejni sobi
Servisa skupnih služb vlade, Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančne garancije po razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
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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: do 19. 7. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: 1. ponudbena cena – do 100 točk; 2. kvalitetno
in pravočasno opravljene dobave vozil v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe – do 30
točk; 3. seznam lastnih in pooblaščenih serviserjev – do 12 točk; 4. rok dobave – do 8
točk; 5. certifikat kakovosti ISO 9001 – 5
točk; 6. finančna sposobnost ponudnika –
4 točke.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Franci Kodela, tel. 01/478-18-20.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 24-25 z
dne 22. 3. 2002.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 3. 2002.
Servis skupnih služb vlade
Št. 404-08-59/02
Ob-66694
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana, faks 01/431-81-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: športni
copati, 7000 parov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja ni predvidena po sklopih.
4. Kraj dobave: centralno skladišče
MORS, Miheličeve ulica, Ljubljana-Šentvid.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: prva dobava
za 600 parov najkasneje do 30 dni po podpisu pogodbe, druga dobava 4.400 parov
najkasneje do 60 dni po podpisu pogodbe
in tretja dobava 16. 12. 2002 (fiksni datum,
plačilo iz proračuna 2003).
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
Boštjan Purkat, tel. 471-25-82 in Dušan
Cirar, tel. 471-23-48, soba št. 550.
(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: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS 66/2002-ODP), na žiro račun
št. 50100-637-55216. Prevzem razpisne
dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje
podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa,
sklic na številko) ter potrdilo o registraciji,
če ste davčni zavezanec.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 24. 4. 2002
do 12. ure.
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(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
66/2002-ODP – Športni copati“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 25. 4. 2002 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
3% od vrednosti ponudbe, v primeru da je
ponujeni predračun višji od 30,000.000 SIT
in izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od pogodbene vrednosti, v
primeru, da pogodbena vrednost presega
30,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema računa.
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: posebni pogoji naročnika:
1. Rok plačila je 30 dni od uradnega
prejema računa.
2. Ponudnik mora zagotavljati zamenjavo velikostnih številk do 10% celotne pogodbene količine do 6 mesecev po zadnji
dobavi.
3. Ponudnik mora svoji ponudbi priložiti
vzorec, ki mora ustrezati naročnikovemu
standardu (če vzorec ne ustreza STO, se
ponudba izloči iz nadaljnje obravnave).
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do dokončne izvedbe posla, odločitev predvidoma do 25. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudniki, ki bodo izpolnili pogoje za usposobljenost in sposobnost bodo ocenjeni na podlagi naslednjih meril:
a) cena – 60 točk
Ponudnik z najnižjim predračunom prejme 60 točk, ostali pa sorazmerno manjše
št. točk.
b) vzorec – 30 točk
Ocena 1: ustreza STO, teža 1 para 600
do 750 g (vel. št. 41), v petnem delu vgrajen blažilec, velika gibljivost sprednjega dela podplata, podplat odporen proti zdrsom
na asfaltu, materiali iz katerih so copati izdelani brez napak (brez poškodb na usnju,
tekstilnem delu,…) kakovostna izdelava (ravni šivi, brez izpuščenih zank, brez vidnih
nezlepljenih delov med zgornjim in spodnjim delom copata).
Ocena 0,5: ustreza STO, teža 1 para
751 g do 950 g (vel. št. 41), gibljivost
sprednjega dela podplata, podplat odporen
proti zdrsom na asfaltu, materiali iz katerih
so copati izdelani brez napak (brez poškodb
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na usnju, tekstilnem delu,…) kakovostna izdelava (ravni šivi, brez izpuščenih zank, brez
vidnih nezlepljenih delov na delu med zgornjim in spodnjim delom copata).
Ocena 0,1: ustreza STO, teža 1 para
951 g do 1100 g (vel. št. 41), materiali iz
katerih so copati izdelani z manjšimi napakami (rahlo poškodovano usnje oziroma tekstilni del, rahle odrgnine na podplatu…) slabša izdelava (neravni šivi, izpuščeni posamezni šivi, kratki nezlepljeni deli med zgornjim
in spodnjim delom copata).
Pridobljeno oceno za vzorec se pomnoži s točkami za vzorec in tako dobi končno
število točk.
C) Dobavni rok – 10 točk
– prva dobava (najkasneje 30 dni po
podpisu pogodbe),
– druga dobava (najkasneje 60 dni po
podpisu pogodbe),
– tretja dobava do 16. 12. 2002 (se ne
ocenjuje).
Ponudnik najugodnejše kombinacije dobav prejme 10 točk, ostali pa sorazmerno
manjše število točk.
Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo dosegel najvišje število točk, kot vsoto vseh
meril.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 3. 2002.
Ministrstvo za obrambo
Št. 24
Ob-66695
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 449-23-02, faks
449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: I. Diski za
CPQ SAN (obstoječi enclosure) KOS 14,
II. Diski za obstoječi CPQ RA4100 KOS
16, III. CPQ Storage Works Enclosure
(dogradnja obstoječega CPQ SAN) KOS
2. Postavitev in instalacija v obstoječe
okolje za opremo pod III. KOMPLET 1,
IV. Diski za CPQ SAN (dogradnja obstoječega CPQ SAN) KOS 28, V. Optične
kartice za priklop CPQ strežnikov v CPQ
SAN (FCHBA) KOS 10 Pomoč pri vključitvi in instalacija opreme po V. KOMPLET
1, VI. Podatkovni strežnik za PIS KOS 1,
VII. Terminalski strežniki in strežnik za
testne namene KOS 10. Pomoč pri vključitvi in instalaciji opreme pod VII KOMPLET 1, VIII Strežniki za laboratorij in
učilnico KOS 4, IX. WEB: strežniki KOS
8, WEB: diskovno polje KOMPLET 1,
WEB: diski KOS 14. Postavitev, instalacija in pomoč pri prenovi WEB pod IX.
KOMPLET 1, X. Tanki odjemalec (thin
clients) KOS 100. Postavitev, instalacija
in migracija obstoječih uporabniških instalacij KOMPLET 300, XI. Sistemska
omara KOS 2, XII. Šolanje za SAN KOMPLET 2.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
da, od I.–XII.
4. Kraj dobave: uprava družbe in uprave
poslovnih enot Pošte Slovenije.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava v 30
dneh od podpisa pogodbe, zaključek postavitve v 6 mesecih po dobavi opreme.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Uprava Pošte
Slovenije, d.o.o. Nabavna služba, Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, oseba za informacije
je Peter Hometer.
(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: 15.000 SIT na račun
51800-601-180.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 5. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Nabavna služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 5. 2002 ob 10. uri, Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prevzemu blaga in opravljeni storitvi.
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: poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1 mora
ponudnik izpolnjevati: poslovanje ponudnika je v skladu z veljavnimi predpisi, ponudnik je priložil vse zahtevane dokumente,
ponudnik v ponudbi ni dal zavajajočih, lažnih in neresničnih podatkov, da ima ponudnik ustrezen status pri principalu opreme,
ki jo ponuja (System Reseller ali podobno),
da ima ponudnik status “Microsoft Certified Partner“, da je vsa ponujena oprema
(razen storitev) od istega proizvajalca, da
ima ponudnik usposobljen kader na področju SAN (SAN solutions in High Availability ali podobno), da ima ponudnik usposobljen kader na področju Microsoftovih
produktov – najmanj 3 zaposlene s statusom MCSE, da je predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije, da ponudba v celoti ustrezajo
tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 6. 2002, predvideni datum odločitve 20. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: vrednost ponudbe 40%, kompleksnost 60%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 3. 2002.
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
Popravek
Št. 9/42
Ob-66626
Naročnik Komunala Koper d.o.o.-s.r.l. Ul.
15. maja 4, Koper, je v Uradnem listu RS, št.
24-25 z dne 22. 3. 2002 (Ob-66232), objavila javni razpis za oddajo naročila gradnje po
odprtem postopku za izbiro izvajalca ureditve centralnega parkirišča za tržnico Koper,
parkirišča na Ukmarjevem trgu in parkirišča
ob Pristaniški ulici ob hotelu Triglav v Kopru.
V objavi se spremenijo naslednji podatki v
3. točki alinea b), in sicer za II. sklop, tako da
se pravilno glasi:
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: delo se oddaja po sklopih.
I. sklop: (ostane nespremenjen),
II. sklop: dobava in montaža elementov parkirnega sistema (dobava in montaža zapornic, nadzorne enote, ročne
blagajne in avtomatske blagajne).
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
Št. 344-01/02-2
Ob-66353
1. Naročnik: Občina Logatec.
2. Naslov naročnika: Občina Logatec,
Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, tel.
01/759-06-00, faks 01/759-06-20.
3. (a) Opis in obseg gradnje: asfaltacija občinskih cest v Občini Logatec.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ne.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: občinske ceste na območju občine.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: planirani pričetek del maj 2002 in zaključek del do konca
novembra 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Logatec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, Darja
Mlinar.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zahtevate pisno po pošti ali
faksu.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT nakazati na tran-

Št.

sakcijski račun štev. 01000-0100001263
Banke
Slovenije,
sklicna
številka
344-01-02-2.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 7. 5. 2002
do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Logatec, Tržaška cesta
15, 1370 Logatec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 5. 2002 ob 9. uri, v sejni sobi Občine
Logatec.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od ocenjene vrednosti del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po določbah vzorčne pogodbe.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): sklenjen 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: določeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od datuma odpiranja ponudb, odločitev o izbiri ponudbe
bo sprejeta do 20. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico spremembe obsega del in sredstev. V teh primerih ponudnik nima pravice uveljavljati odškodnine iz tega naslova. Z izbranim ponudnikom bo možno v skladu z zakonom
podaljšati pogodbo po postopku s pogajanji
brez predhodne objave.
17. Datum in številka predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2002.
Občina Logatec
Št. 35102-80/96
Ob-66354
1. Naročnik: Občina Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 3,
8340 Črnomelj, tel. 07/30-61-100, faks
07/30-61-130, e-mail: obcina.crnomelj@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: kanalizacija “Kozji plac” v Črnomlju. Ocenjena
vrednost del je 50,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja vseh del skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: območje mesta Črnomelj (“tromostovje” – ZN Drage).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
varianta sprejemljiva.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 6. 2002
do 31. 10. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: Občina Črnomelj, Oddelek za varstvo okolja in urejanje
prostora, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj,
soba št. 24, Srečko Janjoš.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur
občine Črnomelj, do 19. 4. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, TRR št.
01000-0100015813, odprt pri Banki Slovenije s pripisom “za razpisno dokumentacijo Kanalizacija “Kozji plac” v Črnomlju”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 4. 2002 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Črnomelj, Trg svobode
3, 8340 Črnomelj, sprejemna pisarna, soba št. 29.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 4. 2002 ob 9. uri, sejna soba
Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: brezpogojna bančna garancija plačljiva na prvi
poziv v višini 5% ponujene vrednosti del s
trajanjem veljavnosti 60 dni.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
po mesečnih situacijah po dejanskih količinah in enotnih cenah v roku 60 dni.
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.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do konca leta 2002,
odločitev o izbiri bo do 15. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena, daljša garancija za izvedena dela,
reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico spremeniti dinamiko izvedbe del glede na dotok
finančnih sredstev v proračun občine.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ne.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2002.
Občina Črnomelj
Št. 34405-3/2002
Ob-66355
1. Naročnik: Občina Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 3,
8340 Črnomelj, tel. 07/30-61-100, faks
07/30-61-130, e-mail: obcina.crnomelj@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
občinskih cest v Občini Črnomelj v letu
2002. Ocenjena vrednost del je
80,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja vseh del skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
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4. Kraj izvedbe: območje občine Črnomelj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
varianta sprejemljiva.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 6. 5. 2002
do 31. 10. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Črnomelj, Oddelek za varstvo okolja in urejanje
prostora, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj,
soba št. 24, Srečko Janjoš.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur
občine Črnomelj, do 18. 4. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, TRR št.
01000-0100015813, odprt pri Banki Slovenije s pripisom “za razpisno dokumentacijo Obnova občinskih cest v letu 2002”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 4. 2002 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Črnomelj, Trg svobode
3, 8340 Črnomelj, sprejemna pisarna, soba št. 29.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 4. 2002 ob 8.30, sejna soba
Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: brezpogojna bančna garancija plačljiva na prvi
poziv v višini 5% ponujene vrednosti del s
trajanjem veljavnosti 60 dni.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
po mesečnih situacijah po dejanskih količinah in enotnih cenah v roku 60 dni.
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.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do konca leta 2002,
odločitev o izbiri bo do 30. 4. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena, daljša garancija za izvedena dela,
reference.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico spremeniti dinamiko izvedbe del glede na dotok
finančnih sredstev v proračun občine.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ne.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2002.
Občina Črnomelj
Št. 777-3/2002
Ob-66356
1. Naročnik: Občina Litija.
2. Naslov naročnika: Jerebova 14,
1270 Litija.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
Valvazorjevega trga.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
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ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Valvazorjev trg, Litija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: maj 2002, december 2007.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Litija,
Jerebova 14, 1270 Litija, Branka Lavrih,
tel. 01/898-12-11.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro, od dneva objave do
poteka roka oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 29.000 SIT z upoštevanjem 20%
DDV. Znesek se nakaže virmansko na transakcijski račun Občine Litija, št.
01000-0100002427 – javni razpis za ureditev Valvazorjevega trga. Ponudnik mora
obvezno navesti davčno številko.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 4. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Litija, Jerebova 14,
1270 Litija, soba 44, drugo nadstropje.
Zapečatena kuverta mora biti jasno označena z napisom na prvi strani kuverte: “Ne
odpiraj – javni razpis, ponudba – Ureditev
Valvazorjevega trga.” Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden popoln naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 4. 2002 ob 10. uri, v sobi št. 47
(velika sejna soba), Občina Litija, Jerebova
14, Litija.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponujenih del z veljavnostjo do 30. 5.
2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS
(Ur. l. RS, št. 32/01).
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): podpisana 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: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 17. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 80%, reference 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Litija, Jerebova 14, Litija –
Branka Lavrih, tel. 01/898-12-11.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 3. 2002.
Občina Litija

Št. 15/2002
Ob-66368
1. Naročnik: Občina Juršinci, Občinska
uprava.
2. Naslov naročnika: Juršinci 3B, 2256
Juršinci
tel.
02/758-21-41,
faks
02/758-24-61.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbeno obrtniška in instalacijska dela za dokončanje večnamenske športne dvorane pri OŠ Juršinci.
(b) Če je predvidena oddaja 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: Juršinci.
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: 8 mesecev od
podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Juršinci, Občinska uprava Juršinci, Juršinci 3b,
2256 Juršinci, kontaktna oseba: Igor Ketiš,
tel. 02/758-21-41.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na transakcijski račun št.: 0100-010016977, pri Banki
Slovenije, s pripisom za razpisno dokumentacijo – večnamenska športna dvorana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 5. 2002 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Juršinci, Občinska
uprava Juršinci, Juršinci 3b, 2256 Juršinci.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 5. 2002 ob 13. uri, sedež Občine Juršinci, Juršinci 3/b.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki je določen v razpisnih pogojih in osnutku pogodbe.
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
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci.
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: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum določitve o
sprejemu ponudbe: 31. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– reference,
– finančna usposobljenost,
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– garancijski rok,
– ISO standard.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Igor Ketiš, tel.
758-21-41.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2002.
Občina Juršinci
Št. 400-04-1/2002
Ob-66412
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
potresnih opazovalnic Bistriški jarek,
Čadrg, Javornik, Robič in Višnje (gradbena in elektro dela).
(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: Bistriški jarek, Čadrg, Javornik, Robič in Višnje.
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 6
mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MOP, Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Ida Škoda, dipl. ekon., II. nadstropje,
soba 201, tel. 01/478-44-32.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13. ure,
vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25230-7141990-219299.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 4. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel. 01/478-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 4. 2002 ob 10. uri, Agencija RS za
okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba
št. 201, II. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana: /
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.

Št.

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 bil v zadnjih 8 dopolnjenih in tekočem letu izvajalec vsaj 2 objektov, ki sta po
naravi, sestavi in obsegu podobna (ustrezata) predmetu razpisanih del, kot tudi v strokovnem in vizualnem smislu (kakovost),
– da ima odgovorni vodja del ponudnika
ustrezno strokovno izobrazbo in da izpolnjuje pogoje iz 51. člena Zakona o graditvi
objektov oziroma za zahtevne objekte javnega pomena mora priložiti dokazilo, da je
vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri
inženirski zbornici,
– da razpolaga z ustrezno tehnično opremo za izvedbo del oddanih v postopku javnega razpisa,
– da je finančno sposoben in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v preteklih 6 mesecih ni večje od 3 dni od datuma sestavitve dokazila,
– da ponujeno trajanje razpisanih del (izvajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,
– da ponudbena cena (brez DDV) razpisanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,
– da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od 90 dni od odpiranja ponudb,
– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od 2 let po uspešno
opravljenem tehničnem pregledu oziroma
prevzemu,
– da je v zadnjem in tekočem letu pravilno ali pravočasno izpolnil vse pogodbene
obveznosti do naročnika iz prejšnjih pogodb.
Pogoji so podrobneje navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 23. 7. 2002 in predvideni datum odločitve do 13. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena razpisanih del.
Referenčna dela ponudnika za obdobje
zadnjih 8 let.
Merila so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,
ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže najvišje število točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik ponavlja postopek oddaje
javnega naročila pod enakimi pogoji, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 8 z dne
1. 2. 2002, Ob-63238.
Kontaktna oseba naročnika Matjaž Godec, ARSO, Urad za seizmologijo, tel.
01/478-72-57.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 3. 2002.
Agencija RS za okolje
Št. 60-1147/02
Ob-66413
1. Naročnik: Komunala Novo mesto
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,
8000 Novo mesto, tel. 07/393-24-50, faks
07/393-25-05.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacije v KS Brusnice, ca. 1500 m.
(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: KS Brusnice, Občina
Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
nesprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 6. 2002
do 30. 8. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala Novo mesto d.o.o., Sektor za razvoj in investicije, Podbevškova 12, 8000 Novo mesto,
kontaktna oseba Goran Stanojević, tel.
07/393-24-52.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od 8.
do 15. ure, po predhodni telefonski najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti
30.000 SIT na ŽR Komunala Novo mesto
d.o.o., št. 52100-601-11459, pri Agenciji
za plačilni promet Novo mesto, z navedbo
“Plačilo RD- kanalizacija v KS Brusnice”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 4. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Novo mesto d.o.o.,
Sektor za razvoj in investicije, Podbevškova
12, 8000 Novo mesto.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 4. 2002 ob 11. uri, Komunala
Novo mesto d.o.o., Sektor za razvoj in
investicije, Podbevškova 12, 8000 Novo
mesto.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
100.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
opredeljeni v razpisni dokumentaciji in pogodbi.
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: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
22. 6. 2002, predvideni datum odločitve
6. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, bodo ponudbe ocenjene po merilu najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 3. 2002.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Št. 60-1146/02
Ob-66414
1. Naročnik: Komunala Novo mesto
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,
8000 Novo mesto, tel. 07/393-24-50, faks
07/393-25-05.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
čistilne naprave Gumberk, 600 PE
vključno z infrastrukturo.
(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: Gumberk, Občina Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
možne variantne rešitve glede uporabe materialov.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 6. 2002
do 30. 8. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000
Novo mesto, kontaktna oseba Goran Stanojević, tel. 07/393-24-52.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 15. ure, po predhodni telefonski najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti
50.000 SIT na ŽR Komunala Novo mesto
d.o.o., št. 52100-601-11459, pri Agenciji
za plačilni promet Novo mesto, z navedbo
“Plačilo RD- čistilna naprava Gumberk”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 4. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Novo mesto d.o.o.,
Sektor za razvoj in investicije, Podbevškova
12, 8000 Novo mesto.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 4. 2002 ob 12. uri, Komunala
Novo mesto d.o.o., Sektor za razvoj in
investicije, Podbevškova 12, 8000 Novo
mesto.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
100.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
opredeljeni v razpisni dokumentaciji in pogodbi.
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: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
22. 6. 2002, predvideni datum odločitve
6. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, bodo ponudbe ocenjene po merilu najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 3. 2002.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Št. 344-04-1/2002-2101
Ob-66419
1. Naročnik: Mestna občina Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto, tel. 07/39-39-281, faks
07/39-39-282.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacije
in preplastitve lokalnih cest.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena v naročilo.
4. Kraj izvedbe: na območju Mestne občine Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek del je 1. 6. 2002, predvideno dokončanje del je 30. 7. 2002, čas izvedbe je 30
koledarskih dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Novo mesto, Novi trg 6/III, Novo mesto,
soba 91, Antonija Milojevič, tel.
07/39-39-281, faks 07/39-39-282, strokovne informacije Ana Blatnik, tel.
07/39-39-296, Mestna občina Novo mesto, Novi trg 6.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure
(od objave do 7. 5. 2002).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 4.000 SIT, način
plačila:
virmansko,
št.
računa:
01000-0100015231 Mestna občina Novo
mesto, sklicna številka 344-04-1.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 7. 5. 2002 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Novo mesto,
Novi trg 6, soba št. 91/III.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 5. 2002 ob 12. uri na naslovu
Mestna občina Novo mesto, sejna soba št.
94/III.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT
in veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja
ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja je določen v pogodbi, rok plačila je 90 dni ali več.
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: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 90
dni od odpiranja, sklep o sprejemu ponudbe bo izdan do 18. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2002.
Mestna občina Novo mesto
Št. 35101-77/98-4/1
Ob-66420
1. Naročnik: Občina Kamnik.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 24,
1240 Kamnik, faks 01/83-18-119, anton.kamin@kamnik.si, tel. 01/83-18-105.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija plinske kotlovnice v Osnovni
šoli Marije Vere.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ne.
4. Kraj izvedbe: Kamnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: maj 2002, junij
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Oddelek za
družbene dejavnosti, Anton Kamin, Mira
Resnik.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
četrtka od 8. do 15. ure, v petek od 8. do
13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT na transakcijski račun občine Kamnik številka
01000-0100002233.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 4. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kamnik, Glavni trg 24,
1240 Kamnik.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 4. 2002 ob 11. uri, sejna soba
št. 17 občine Kamnik, Glavni trg 24, 1240
Kamnik.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
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čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 60 dni po prejemu računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): podpisana pogodba o sodelovanju in nudenju
strokovne koordinacije in usklajevanje gradbenih 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: razvidno iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati 60 dni po odpiranju ponudb, predvideni datum odločitve pa je 15 dni po odpiranju.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 70%,
– garancijski rok 15%,
– licenca za opravljanje energetske dejavnosti 5%,
– odzivni čas v garancijski dobi 8%,
– druge ugodnosti - ponudba za servisiranje izven garancijske dobe 2%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Anton Kamin, tel. 01/83-18-105,
01/83-18-114.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 93 z dne
23. 11. 2001.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 3. 2002.
Občina Kamnik
Št. 351-06-4/2002
Ob-66432
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij.
2. Naslov naročnika: Tivolska 50, 1000
Ljubljana, faks 01/478-54-70, tel.
01/478-52-70, e-mail ursiks@gov.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija 2., 3. in del 4. objekta POO in
OO Slovenska vas, Zavod za prestajanje
kazni zapora Dob pri Mirni.
(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: Zavod za prestajanje
kazni zapora Dob pri Mirni, OO in POO
Slovenska vas.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 3 mesece po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: kontaktna oseba na naslovu naročnika je Mojca Hren, tel.
01/478-56-49, 01/478-52-70.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 11. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 4. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: na naslov naročnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 4. 2002 ob 10. uri, v prostorih
naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 50,000.000 SIT,
mora ponudnik priložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% vrednosti javnega naročila.
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
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skupina izvajalcev bo morala predložiti pravni
akt o skupni izvedbi javnega 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: navedeni so v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od odpiranja ponudb, predvideni rok
odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po
odpiranju ponudb.
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: 19. 3. 2002.
Ministrstvo za pravosodje,
Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij
Št. 351-06-2/2002
Ob-66433
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij.
2. Naslov naročnika: Tivolska 50, 1000
Ljubljana, faks 01/478-54-70, tel.
01/478-52-70, e-mail ursiks@gov.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
povezovalne sanitarne kanalizacije Zavod za prestajanje kazni zapora Ig (grad)
– javna kanalizacija.
(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: naselje Ig.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 2 meseca po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: kontaktna oseba na naslovu naročnika je Mojca Hren, tel.
01/478-56-49.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 4. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: na naslov naročnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 4. 2002 ob 11. uri, v prostorih
naročnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost ponudbe presega 50,000.000 SIT,
mora ponudnik priložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% vrednosti javnega naročila.
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 (47. člen Zakona o javnih naročilih): skupina izvajalcev bo morala predložiti pravni akt o skupni izvedbi javnega
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: navedeni so v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od odpiranja ponudb, predvideni rok
odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po
odpiranju ponudb.
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: 19. 3. 2002.
Ministrstvo za pravosodje,
Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij
Št. 04/02
Ob-66449
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Tesarska 10, Kočevje; faks 01/89-51-697.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacije: kanal “A” – III. faza.
(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: Kočevje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 7. do
1. 10. 2002.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: kontaktna oseba: Urša Butala.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 6. 5. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na TR
03113-1000088572, pri SKB d.d.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 6. 5. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, 1330
Kočevje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 5. 2002 ob 13. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
ocenjene vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik; plačilo bo v skladu z
izbrano ponudbo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba bo podpisana samo z enim izvajalcem.
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.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 10. 2002; odločitev o sprejemu ponudbe bo predvidoma v 20 dneh.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80 točk, plačilni pogoji 20 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Komunala Kočevje, d.o.o., Kočevje
Št. 021/02
Ob-66454
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: modernizacija ceste R3-674 odsek 1384 Zavratec–Bučka v dolžini 2.460.
(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: Zavratec-Škocjan.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Rok dokončanja 30. oktober.
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
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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.
50100-630-10014 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 5. 2002 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 6. 5.
2002 ob 9. uri, v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe,
ki mora glasiti na 3% vrednosti javnega
naročila in jo naročnik lahko unovči v
dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
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:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega,
– garancijski rok ne sme biti krajši od
razpisanega,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, 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: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste – Služba za javna
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 8 z dne
1. 2. 2002, Ob-63175.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 3. 2002.
Direkcija RS za ceste

Št. 41405/00023/2002
Ob-66490
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 22-010, faks
22-01-293.
(a) Opis in obseg gradnje: dobava in
montaža plastičnih oken in senčil na objektih:
– OŠ Martina Konšaka, Prekmurska 67,
Maribor,
– OŠ Borisa Kidriča, Žolgarjeva 4, Maribor,
– OŠ Maksa Durjave, Ruška cesta 15,
Maribor,
– Lutkovno gledališče Maribor, Rotovški
trg 2, Maribor,
– Vrtec Ivana Glinška, enota Gregorčičeva 32, Maribor,
– Vrtec Studenci, enota Pekre, Bezjakova ul.19, Maribor,
– Vrtec Studenci, enota Poljane, Groharjeva 22, Maribor,
– Vrtec Studenci, enota Limbuš, Šolska
ul.25, Maribor.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja je predvidena v enem
sklopu.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov:/
3. Kraj izvedbe: Maribor.
4. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
5. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del
26. 6. 2002, dokončanje del 26. 7. 2002.
6. (a) Naslov službe in oseba , od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, kontaktni osebi Jolanda Bizjak, tel.
02/22-01-314 in Ferdo Jehart, tel.
02/22-01-315.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo ponudb (razen v sobotah, nedeljah in
praznikih).
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije vplača znesek na ŽR št. 51800-630-25505 v višini
10.000 SIT (v ceni je zajet DDV) z namenom nakazila “Pristojbina za javni razpis –
Plastična okna“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 4. 2002 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor,
Ul. heroja Staneta 1, soba 343/III.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 5. 2002, ob 10. uri, kletna sejna
soba Mestne občine Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
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ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): 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: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 6. 2002, 17. 5.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena in reference (podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave prehodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Mestna občina Maribor
Št. 41405/0060/2002
Ob-66489
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, tel. 22-010, faks
22-01-293.
3. (a) Opis in obseg gradnje: zamenjava strešne kritine na objektih:
– OŠ Ivana Cankarja - podružnična šola
Košaki, Šentiljska 41a,Maribor,
– Vrtec Jadvige Golež, enota Ob gozdu,
Ertlova ul. 3, Maribor,
– Vrtec Jožice Flander, enota Žvrgolišče, Fochova 51, Maribor,
– Vrtec Pobrežje, enota Grinič, Cesta
XIV. divizije 14/a, Maribor.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: predvidena oddaja za vsak objekt posebej.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov:/
4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del
26. 6. 2002, dokončanje del 15. 7. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba , od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, kontaktni osebi Jolanda Bizjak, tel.
02/22-01-314 in Ferdo Jehart, tel.
02/22-01-315.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo ponudb (razen v sobotah, nedeljah in
praznikih).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije vplača znesek na ŽR
št. 51800-630-25505 v višini 10.000 SIT
(v ceni je zajet DDV) z namenom nakazila
“Pristojbina za javni razpis – strehe“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 4. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Odde-

Št.

lek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor,
Ul. heroja Staneta 1, soba 343/III.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 4. 2002, ob 12. uri, kletna sejna
soba Mestne občine Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): 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: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 6. 2002, 14. 5.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena in reference (podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave prehodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Mestna občina Maribor
Št. 354/02-08
Ob-66509
1. Naročnik: Občina Dobrna.
2. Naslov naročnika: Dobrna 19, 3204
Dobrna,
faks
03/780-10-60,
tel.
03/780-10-50, e-mail: obcina.dobrna@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: preplastitev cest v Občini Dobrna:
A) ceste 1, 2, 3 ter košarkaško igrišče,
B) ceste od 4-8.
(b) Če je predvidena oddaja delov in
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudba mora vsebovati izvedbo A in B cest.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: območje Občine Dobrna.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe:
– za A) ceste1, 2, 3 in košarkarsko igrišče od 30. 4. 2002 do 31. 5. 2002,
– za B) ceste od 4-8 od 30. 8. 2002 do
30. 9. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Jana Bošnak,
tel. 03/780-10-50 ali mobitel št.
031/377-959.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave vsak
dan od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek za dvig dokumentacije je 13.000 SIT + DDV; virmansko nakazilo na TRR 01000-0100003106.
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8. (a) Datum in ura, do katere je potrebno predložiti ponudbo: 22. 4. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Dobrna, Dobrna 19,
3204 Dobrna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 4. 2002, ob 13. uri, v sejni sobi
Občine Dobrna, Dobrna 19, Dobrna.
10. Navedba finačnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: kot v
razpisni dokumentaciji št. RD-C1/2002.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ ali
sklicevanje na določila v predpisih: kot v
razpisni dokumentaciji št. RD-C1/2002.
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: kot v razpisni dokumentaciji št. RD-C1/2002.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: kot v razpisni dokumentaciji št. RD-C1/2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: kot v
razpisni dokumentaciji št. RD-C1/2002.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Občina Dobrna
Št. 41405/00058/2002 0400 01 Ob-66510
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, tel. 220-10, faks
220-12-93.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
fasade na OŠ Prežihovega Voranca, OŠ
Bratov Polančičev, OŠ Maksa Durjave,
na objektu Zveza prijateljev mladine in
na Vrtcu Koroška vrata – enota Kosarjeva (ocenjena vrednost 22 mio SIT).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 26. 6. 2002
do 20. 8. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, kontaktni osebi Ferdo Jehart, tel.
02/22-01-315 in Jolanda Bizjak, tel.
02/220-13-14.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za odda-
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jo ponudb (razen v sobotah, nedeljah in
praznikih).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije vplača znesek na ŽR
št. 51800-630-25505, v višini 10.000 SIT
(v ceni je zajet DDV), z namenom nakazila
“Pristojbina za javni razpis – FASADA“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 4. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Maribor, Oddelek
za družbene dejavnosti, 2000 Maribor, Ul.
heroja Staneta 1, soba 343/III.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 4. 2002 ob 10. uri, kletna sejna soba
Mestne občine Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): 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: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 26. 6. 2002, 13. 5.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena in reference (podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave prehodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Oddelek za družbene dejavnosti
Št. 41405/00061/2002 0400 01 Ob-66513
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, tel. 220-10, faks
220-12-93.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
tal v objektih OŠ Borisa Kidriča, OŠ Tabor I, OŠ Tabor II, Vrtca Ivana Glinška,
Vrtca Studenci in Vrtca Otona Župančiča (ocenjena vrednost 8,500.000 SIT).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 26. 6. 2002
do 20. 8. 2002.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, soba 343/III, kontaktni osebi sta Ferdo Jehart (tel. 02/22-01-315) in Jolanda
Bizjak (tel. 02/220-13-14).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo ponudb (razen v sobotah, nedeljah in
praznikih).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije vplača znesek na ŽR
št. 51800-630-25505, v višini 10.000 SIT
(v ceni je zajet DDV) z namenom nakazila
“Pristojbina za javni razpis – obnova tal“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 4. 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor,
Ul. heroja Staneta 1, soba 343/III.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 2002 ob 12. uri, kletna sejna soba
Mestne občine Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): 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: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 26. 6. 2002, 24. 5.
2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena in reference (podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave prehodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Oddelek za družbene dejavnosti
Št. 403-06/02-01
Ob-66625
1. Naročnik: Občina Ig.
2. Naslov naročnika: Ig 72, 1292 Ig,
tel. 01/286-28-06, faks 01/286-22-29,
elektronska pošta: obcina.ig@siol.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: novogradnja telovadnice z aneksom in prenova
stare telovadnice pri Osnovni šoli Ig.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki lahko oddajo ponudbo za celoto, tako, da se lahko nato sklene
gradbena pogodba s klavzulo “ključ v roke“
ali pa posamezni sklop. Sklopi investicije se
delijo na:

1. gradbeno obrtniška dela,
2. krovsko-kleparska dela,
3. elektro instalacije,
4. strojne instalacije.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Osnovna šola Ig, Ig 72,
1292 Ig.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
sprejemljiva je variantna ponudba, po kateri
se lahko sklene gradbena pogodba s klavzulo “ključ v roke“.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del takoj po podpisu pogodbe, dokončanje del
oktober 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zlatko
Pečar, Občina Ig, Ig 72, 1292 Ig, tel.
01/286-28-06,
faks
01/286-22-29,
e-mail: obcina-ig@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentaci je: razpisna dokumentacijo se lahko prevzame vsak delavnik med delavnim časom na Občini Ig od
2. 4. 2002 dalje. Ob dvigu dokumentacije
je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu
stroškov razpisne dokumentacije in davčno številko.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške v višini
10.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki nakažejo na TTR Občine Ig, št.
01000-0100000390, namen nakazila: “za
razpisno dokumentacijo novogradnja telovadnice z aneksom in prenova stare telovadnice pri Osnovni šoli Ig“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo poslane najkasneje do petka, 26. aprila 2002 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti na naslov Občina Ig, Ig
72, 1292 Ig, osebno pa v prostore na naslovu Ig 50, 1292 Ig.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje bo v petek, 26. aprila 2002 ob 13. uri, v sejni sobi na naslovu
Ig 50 (stara šola).
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora predložiti za resnost ponudbe bančno garancijo na prvi poziv prvovrstne
banke v višini 10% skupne ponudbene vrednosti (DDV vračunan) in z veljavnostjo 90
dni po od datuma odpiranja ponudbe izstavljena v skladu z vzorcem bančne garancije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, najkrajši plačilni rok 60 dni.
12. Pravna oblika povezane skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): določeno 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: navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
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do 1. 9. 2002, predviden datum odločitve
torek 14. 5. 2002.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
60% (30% najvišja in najnižja ponudbena
cena in povprečna cena 30%), reference
ponudnika 15%, reference odgovornega vodja del 5%, garancijski rok 10%, plačilni rok
10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kompletna tehnična dokumentacija
je na ogled pri investitorju Občini Ig, Ig 72,
1292 Ig.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: Uradni list RS, št. 19
z dne 1. 3. 2002.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 3. 2002.
Občina Ig
Št. 031/02
Ob-66526
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: sanacija
plazu “Vareja (Leskovec)“ na cesti
R3-690/1235 Tržec – Zgornji Leskovec
v km 8.060.
(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: R3-690 Tržec-Zg. Leskovec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 7 mesecev.
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.
50100-630-10014 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 5. 2002 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 9. 5.
2002 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 50,000.000
SIT, priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unovči v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
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naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
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:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega,
– garancijski rok ne sme biti krajši od
razpisanega,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, 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: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste-Služba za javna naročila
in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 030/02
Ob-66527
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: sanacija
usadov, brežin, zidov in obnova vozišča
na R3-610/1371 Sp. Idrija – Razpotje –
Žiri od km 4,780 do km 8,960.
(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: R3-610 Pečnik (Marof)-Žiri.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 14 mesecev.
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
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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.
50100-630-10014 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 5. 2002 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 9. 5.
2002 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 50,000.000
SIT, priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unovči v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko
predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega
naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
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:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega,
– garancijski rok ne sme biti krajši od
razpisanega,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, 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: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste-Služba za javna naročila
in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Direkcija RS za ceste
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Št. 029/02
Ob-66528
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: sanacija
brežin “Šmihel“ na cesti R1-216/1175
Krka – Žužemberk od km 9.500 do km
10.520.
(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: R1-216 Krka-Žužemberk.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 6 mesecev.
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.
50100-630-10014 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 5. 2002 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 8. 5.
2002 ob 11. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 50,000.000
SIT, priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unovči v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
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:
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– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega,
– garancijski rok ne sme biti krajši od
razpisanega,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, 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: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste-Služba za javna naročila
in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 028/02
Ob-66532
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: sanacija
plazov na cesti R3-638/1132 Bistrica
pri Tržiču.
(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: R3-638 Begunje-Bistrica (Tržič).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 12 mesecev.
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.
50100-630-10014 – sklic na št. 18
24155 7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 5. 2002 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 8. 5.
2002 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 50,000.000
SIT, priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unovči v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
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:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega,
– garancijski rok ne sme biti krajši od
razpisanega,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, 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: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste-Služba za javna naročila
in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 027/02
Ob-66533
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: sanacija
plazu “Žaga“ na cesti R1-225/1084 Stahovica-Črnivec v km 5.200.
(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: R1-225 Stahovica-Črnivec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
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6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 6 mesecev.
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.
50100-630-10014 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 5. 2002 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 8. 5.
2002 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 50,000.000
SIT, priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unovči v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
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:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega,
– garancijski rok ne sme biti krajši od
razpisanega,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, 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: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-

Št.

publika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste-Služba za javna naročila
in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 026/02
Ob-66534
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: sanacija
brežin na cesti R3-666/8115 Šklendrovec-Podkum.
(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: R3-666 Sopota-Podkum-Zagorje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 5 mesecev.
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.
50100-630-10014 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 5. 2002 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 7. 5.
2002 ob 11. uri v sejni sobi 220/II. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 50,000.000
SIT, priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unovči v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko pre-
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dloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
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:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega,
– garancijski rok ne sme biti krajši od
razpisanega,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, 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: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste-Služba za javna naročila
in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 025/02
Ob-66535
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: sanacija
plazu “Malahorna III“ na cesti
R3-700/1272 Slovenske Konjice –
Oplotnica v km 4.100.
(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: R3-700 Sl.Konjice-Oplotnica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 5 mesecev.
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.
50100-630-10014 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 5. 2002 do 9. ure.
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(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 7. 5.
2002 ob 10. uri v sejni sobi 220/II. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 50,000.000
SIT, priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unovči v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
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:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega,
– garancijski rok ne sme biti krajši od
razpisanega,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, 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: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni
pred rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija-Ministrstvo za
promet-Direkcija RS za ceste-Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 024/02
Ob-66536
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: sanacija
plazu in brežine “Tirosek“ na cesti
R1-225/1085 Črnivec-Radmirje od km
4.400 do km 4.800.
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(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: R1-225 Stahovica-Črnivec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 6 mesecev.
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.
50100-630-10014 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 5. 2002 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 7. 5.
2002 ob 9. uri v sejni sobi 220/II. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 50,000.000
SIT, priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unovči v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
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:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega,
– garancijski rok ne sme biti krajši od
razpisanega,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati

do sklenitve pogodbe, 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: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste-Služba za javna naročila
in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 023/02
Ob-66537
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: sanacija
plazu Spodnji Log na cesti G2-108/1182
Ribče – Litija v km 8.300.
(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: Ribče-Litija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 4,5 mesecev.
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.
50100-630-10014 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 5. 2002 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 6. 5.
2002 ob 11. uri v sejni sobi 220/II. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 50,000.000
SIT, priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unovči v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene
vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
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:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega,
– garancijski rok ne sme biti krajši od
razpisanega,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, 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: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni
pred rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija-Ministrstvo za
promet-Direkcija RS za ceste-Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 022/02
Ob-66538
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: sanacija
plazu “Šmartno (v Brdih)“ na cesti
R2-402/1465 Gonjače-Dobrovo v km
1.570.
(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: Gonjače-Dobrovo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 5 mesecev.
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.
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(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.
50100-630-10014 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 5. 2002 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 6. 5.
2002 ob 10. uri v sejni sobi 220/II. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 50,000.000
SIT, priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unovči v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
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:
– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega,
– garancijski rok ne sme biti krajši od
razpisanega,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnjem letu.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, 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: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni
pred rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija-Ministrstvo za
promet-Direkcija RS za ceste-Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Direkcija RS za ceste
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Št. 324-01/02-11
Ob-66679
1. Naročnik: Občina Gornji Petrovci.
2. Naslov naročnika: Gornji Petrovci
31/d, 9203 Petrovci, tel. 02/55-69-000,
faks 02/55-69-007.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
vodovoda v naseljih: Šulinci, Ženavlje,
Martinje, Boreča.
(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: Šulinci, Ženavlje, Martinje, Boreča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del:
maj 2002, dokončanje del: 31. avgust
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Gornji
Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci, Bojan Prosič.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
št. 01000-01000-11739.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 5. 2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci, s pripisom: “Ne
odpiraj – ponudba izgradnja vodovoda v naselju Šulinci, Ženavlje, Martinje, Boreča“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 2002 ob 11. uri, v prostorih sejne
sobe Občine Gornji Petrovci.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudb, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 5% vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu s razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do
43. členu Zakona o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 60
dni od dneva odpiranja ponudb. Odločitev
o sprejemu ponudbe bo sprejeta v roku 5
dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 3. 2002.
Občina Gornji Petrovci
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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
Popravek
Ob-66628
Naročnik Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Ul. 15. maja 4, Koper, je v Uradnem listu
RS, št. 24-25 z dne 22. 3. 2002
(Ob-66233), objavila javni razpis za oddajo
naročila storitev po odprtem postopku za
izbiro izvajalca za izdelavo Idejnega projekta za sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Dekani. V objavi se spremenijo podatki v 11. in 16. točki, tako da se pravilno
glasijo:
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT in veljavnostjo 90
dni od odpiranja ponudb.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati 90
dni od odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve je 30. 5. 2002.
Komunala Koper, d.o.o.- s.r.l.
Popravek
Ob-66698
V objavi javnega razpisa za varovanje poslovnih prostorov v poslovni stavbi Miklošičeva 24 in poslovnih stavbah na izpostavah:
Domžale, Kamnik, Grosuplje in Idrija, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 19 z dne
1. 3. 2002, Ob-64889, Št. 01/02, se višina bančne garancije v 11. točki popravi,
tako da se glasi:
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti. Bančna garancija za resnost ponudbe mora veljati do
25. 4. 2002.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Območna enota Ljubljana
Podaljšanje roka
za oddajo prijave
Ob-66512
Obveščamo vas, da naročnik rok za oddajo ponudb pri javnem naročilu opravljanje
potovalnih storitev za potrebe Kliničnega
centra Ljubljana (Ur. l. RS, št. 16, z dne
22. 2. 2002, Ob-64484) podaljšuje v skladu s 5. odstavkom 25. člena ZJN-1.
Novi rok za oddajo ponudb je 8. 4.
2002 do 10. ure na naslov: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljan-
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ski nasip 58, 1000 Ljubljana, soba 13 v I.
nadstropju.
Odpiranje prispelih ponudb bo 9. 4.
2002 ob 12. uri v seminarju II, I klet glavne
stavbe Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška
7, Ljubljana.
Klinični center Ljubljana
Št. 01/2002
Ob-66439
1. Naročnik: Nepremičnine Celje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje, tel. 03/42-65-100,
faks 03/42-65-134, e-mail: nepremicnine@celje.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: projektna dokumentacija IDP, PGD, PZI, PZR, PID, PEL,
za objekt varovanih stanovanj – arhitekturne storitve – priloga 1A.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvideno.
5. Kraj izvedbe: na sedežu ponudnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: datum
začetka julij 2002, datum končanja oktober
2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Tehnična služba, Dimitrij Conradi, univ. dipl. inž. gradb.,
03/42-65-132.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 2. 4. 2002
do 16. 4. 2002, med 8. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, žiro račun:
50700-601-110125.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 3. 6. 2002 do 10.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Nepremičnine Celje d.o.o., Trg
celjskih knezov 8, 3000 Celje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 6. 2002 ob 13. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: občinski proračun, zakoniti roki plačila.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko predloži tudi skupina izvajalcev/pravni akt o skupni izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: navedeno v razpisni dokumentaciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni po oddaji ponudbe.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok, reference, kadri, arhitektura, opis v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ne.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Nepremičnine Celje d.o.o.
Št. 02/2002
Ob-66440
1. Naročnik: Nepremičnine Celje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje, tel. 03/42-65-100, faks
03/42-65-134, e-mail: nepremicnine@celje.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: projektna dokumentacija IDP, PGD, PZI, PZR, PID, PEL,
za garažne objekte – arhitekturne storitve
– priloga 1A.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvideno.
5. Kraj izvedbe: na sedežu punudnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: datum začetka
maj 2002, datum končanja junij 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Tehnična služba, Dimitrij Conradi, univ. dipl. inž. gradb.,
03/42-65-132.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 2. 4. 2002
do 16. 4. 2002, med 8. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, žiro račun:
50700-601-110125.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 5. 2002 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Nepremičnine Celje d.o.o., Trg
celjskih knezov 8, 3000 Celje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 5. 2002 ob 13. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: občinski proračun, zakoniti roki plačila.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko predloži tudi skupina izvajalcev/pravni akt o skupni izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg sploš-
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nih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: navedeno v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni po oddaji ponudbe.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok, reference, kadri, arhitektura, opis v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ne.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Nepremičnine Celje d.o.o.
Št. 351-03-1/00-4
Ob-66443
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1,
2250 Ptuj, tel. 02/748-29-99, faks
02/748-29-98.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izdelava, dobava in
montaža opreme za Podružnično šolo
Grajena - šolski prostori, kuhinja, telovadnica.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: 1. sklop: oprema šolskih prostorov in
telovadnice, 2. sklop: oprema za kuhinjo.
5. Kraj izvedbe: Podružnična šola Grajena, Grajena 60, Ptuj.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: 15. 6.
2002, konec 15. 8. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Mestna občina Ptuj,
Oddelek za družbene dejavnosti, Ivan Vidovič, Valentina Golob, Mestni trg 1, Ptuj, tel.
02/748-29-99, faks 02/748-29-98.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo vlog - vsak delovni dan od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dobijo usposobljeni ponudniki, ki poravnajo znesek 3.000 SIT na T.R.
01000-0100016589, sklicna številka
351-03-1/00-4.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do ponedeljka,
29. 4. 2002 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ptuj, Oddelek
za družbene dejavnosti, Mestni trg 1, 2250
Ptuj, s pripisom “oprema za PŠ Grajena“.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: ponedeljek, 6. 5. 2002 ob 9. uri,

Št.

Mestna občina Ptuj, Oddelek za družbene
dejavnosti, Mestni trg 1/III, Ptuj.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ocenjene vrednosti, bančna garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti, bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi
v višini 10% pogodbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok: 90 dni, 1. situacija izdana: 10. 10.
2002, 2. situacija izdana: 10. 11. 2002, 3.
situacija izdana: 10. 12. 2002.
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: skladno z določili razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ni.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: projektna dokumentacija PZI - oprema s popisom del.
(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: do podpisa pogodbe.
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: 19. 3. 2002.
Mestna občina Ptuj
Št. 363-04-1/2002
Ob-66482
1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana, št. telefaksa:
01/478-1805.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvedba dnevnega čiščenja poslovnih prostorov državnih upravnih organov v Ljubljani na različnih lokacijah.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidenih je 20 sklopov; ponudba lahko
zajema poljubno izbrane sklope.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana, Brnik.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: datum predvidenega začetka izvajanja storitve za vse lokacije-objekte je predvidoma od 1. 5. 2002
do 31. 1. 2003, z možnostjo dvakratnega
podaljšanja po 12 mesecev v skladu z določili 97. člena ZJN-1.
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8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 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 50100-630-10014, model 28,
sklic: 15202-7130007-01272002.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 4. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana - glavna
pisarna.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 4. 2002 ob 9.30 uri v sejni sobi
Servisa skupnih služb vlade, Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 1. garancija za resnost ponudbe; 2. garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
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 skupnih 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: 30. 6. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: 1. ponudbena cena - do 60 točk; 2. kvalitetno in
pravočasno opravljene storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet naročila - skupaj
največ 13 točk; 3. povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega v letu 2001 - 5
točk; 4. strokovna izobrazba kadrov - 5 točk;
5. vzpostavljen sistem kakovosti v skladu z
zahtevami standarda ISO 9000 - 5 točk; 6.
vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem v
skladu s skupino slovenskih standardov ISO
1400 - 5 točk; 7. ponudnik ima pozitivno
mnenje pooblaščenega revizorja o pregledu računovodskih izkazov za poslovno leto
2000 - 5 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Tamara Surina, tel.: 01/478-18-36.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Servis skupnih služb
vlade Republike Slovenije
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Št. 110-1/02
Ob-66497
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: izdelavo projektov PGD in PZR za predora Barnica in
Tabor na HC Razdrto – Podnanos (Rebernice).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se odddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: HC Razdrto - Vipava.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je: izdelava PGD projekta s pridobitvijo
vseh potrebnih soglasij za oba predora v 6
mesecih; izdelava PZR projekta za oba predora 1 mesec po potrditvi PGD projekta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, soba 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular, tel 01/47-88-439, faks
01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Anton Marinko, univ. dipl. inž. grad. DDC, Einspielerjeva 6, Ljubljana tel.
01/30-94-270 faks 01/30-94-264.
(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 (soba 104)
oziroma z virmanom na TRR št.
02923-0014562265 pri Novi Ljubljanski
banki d.d. v korist Družbe za državne ceste 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 8. 5. 2002 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 8. 5.
2002 ob 9. uri na naslovu Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, sejna soba 312/III.
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 2,880.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja 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
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
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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): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 4. 11. 2002. Datum odločitev o sprejemu pondube je 17. 6. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
22. 3. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
Št. 17123-04-308/15-02
Ob-66504
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-51-25, faks
01/472-57-91.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: fizično varovanje
Azilnega doma.
Sklic na vrsto storitve po prilogi I B Zakona o javnih naročilih (št. kategorije: 23).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se bo oddalo v celoti.
5. Kraj izvedbe: storitve se bodo izvajale na lokaciji Azilni dom, Celovška 166, Ljubljana, med prevozom ter na določenih lokacijah nastanitve prosilcev za azil.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo samo razpisano
varianto ponudbe, drugih variant ponudbe
naročnik ne bo upošteval.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvajanja: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za
čas enega leta, z možnostjo podaljšanja za
eno leto s sklenitvijo aneksa k pogodbi.
Predvideni datum začetka izvajanja
storitve je 24. junij 2002, predvideni datum
zaključka pa 24. junij 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumen-

tacijo 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 omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v 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:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-30801502.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti do 23. 4. 2002, najkasneje
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
23. 4. 2002 ob 11. uri, na naslovu: Visoka
policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a,
Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa, ki je izstavljen
po izvedeni storitvi, do vsakega petega dne
v mesecu za pretekli mesec.
13. 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.
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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: /
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:
– Zakon o zasebnem varovanju in obveznem organiziranju službe varovanja,
ZZVO (Ur. l. RS, št. 32/94, 9/98);
– Pravilnik o nadzoru nad izvajanjem zakona o zasebnem varovanju in o obveznem
organiziranju službe varovanja (Ur. l. RS, št.
90/98);
– Statut zbornice RS za zasebno varovanje (Ur. l. RS, št. 6/01).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ponudnik mora zagotoviti ustrezno število delavcev z ustrezno stopnjo izobrazbe za področje javnega naročila, ki bodo sodelovali pri
izvedbi tega javnega naročila.
Podatke o teh kadrih je potrebno navesti
skladno z zahtevo v razpisni dokumentaciji.
16. 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 15. 5. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba, ki ustreza
naslednjim merilom: cena, strokovna priporočila, urejenost sistema kakovosti in finančno stanje ponudnika.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 17123-308/104-01
Ob-66505
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-51-25, faks
01/472-57-91.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: certificiranje
sistema kakovosti po standardu ISO
9000.
Sklic na vrsto storitve po prilogi 1B Zakona o javnih naročilih: 27. druge storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se bo oddalo v celoti.
5. Kraj izvedbe: kraj izvedbe storitev je
lokacija ponudnika – izvajalca in lokacije
upravnih enot (UE), in sicer: UE Ajdovščina,
UE Brežice, UE Celje, UE Idrija, UE Maribor, UE Slovenska Bistrica, UE Ravne na
Koroškem, UE Radlje ob Dravi, UE Ruše in
UE Šmarje pri Jelšah.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ponudniki lahko ponudijo samo osnovno po-
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nudbo. V primeru, da ponudnik ponudi še
variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala. Upoštevana bo samo osnovna ponudba.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni datum začetka izvajanja storitve je junij 2002,
predvideni datum zaključka pa december
2002.
8. (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 omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v 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:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-30810401.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 24. 4. 2002,
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 – vložišče, 1501 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
24. 4. 2002 ob 11. uri, na naslovu: Visoka
policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a,
Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki morajo kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe predložiti bančno garancijo.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega 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): 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 bo-
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do 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.
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: /
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: ponudnik mora zagotoviti primerno število osebja, ki bo izvajalo razpisane storitve.
16. 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 15. 5. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je najnižja cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 47/892/2002
Ob-66515
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, faks 01/474-24-42, tel.
01/474-30-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: antikorozijska zaščita daljnovodov 110, 220 in 400 kV –
priloga I A št. kategorije 1 po ZJN.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval delne ponudbe po
izbiri ponudnika.
5. Kraj izvedbe: 8 daljnovodov 110,
220 in 400 kV po specifikaciji v razpisnih
pogojih.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 20. 5. 2002
do 30. 10. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije tajništvo prenosa
električne energije, 2. nadstropje, Andreja
Mihevc, dodatne informacije Emil Testen.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 6.000 SIT (cena
5.000 SIT +DDV 1.000 SIT), virmansko
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nakazilo z oznako naziva javnega razpisa
na žiro račun št. 50106-601-90093, sklic
na PEE št. 3.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 5. 2002 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2,1000 Ljubljana, vložišče, prevzemnica Katarina Lipovec.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, 6. 5. 2002 ob 10. uri, v
dvorani D, IV. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija, ki se glasi na 5% ponudbene
vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo, obračun po izvedbi del.
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 izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji
mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo 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 poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. členu ZJN in navedenih v razpisni dokumentaciji (navodilo ponudniku za izdelavo ponudbe) predložiti naslednje dokumente, ki so
pogoj za sodelovanje:
1. Ponudnik in/ali podizvajalec (tisti, ki
bo izvajal dela) mora imeti potrjeno referenco za izvedeno obnovo AKZ na vsaj enem
daljnovodu(ali delu daljnovoda) na napetostnem nivoju 110 kV ali več v zadnjih 6 letih.
2. Garancijski rok za izvedena dela je
minimalno 5 let od zapisniško potrjenega
zaključka del.
3. Dokazilo o zadostni strokovni
usposobljenosti ponudnika oziroma njegovega podizvajalca za izvajanje razpisanih del – imeti mora najmanj 4 delavce, ki so predmetna dela opravljali že najmanj 3 leta.
4. Ponudnik mora za vsak posamezen
daljnovod, za katerega kandidira, navesti
število delavcev, s katerimi bo izvedel delo,
s tem, da naj upošteva časovno razporeditev dela v skladu s planom izklopov.
5. Ponudnik mora sprejeti pogoj, da bo
delo možno izvesti samo v primeru, da bo
elektroenergetska situacija dovoljevala izklop daljnovoda.
6. Ponudnik mora podati izjavo, da pristane na pobot stroškov v primeru odprave
izvajalčevih pomankljivosti pri AKZ, za katere je potrebno ponovno pridobiti breznapetostno stanje objekta.
7. Naročnik si pridržuje pravico izločiti ponudnike, s katerimi je imel pri
realizaciji poslov v preteklem obdobju
stalne probleme, ki so tudi pisno dokumentirani.
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15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da, ZJN:
3. posebne določbe za oddajo naročila
za blago, gradnje in storitve in za oddajo
naročila za blago, gradnje in storitve na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju,
3.4. oddaja naročila na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: zakoni in predpisi:
1. Zakon o graditvi objektov,
2. Energetski zakon,
3. Tehnični predpisi za obratovanje in
vzdrževanje EEP,
4. Tehnični predpisi za zaščito EEP pred
pranapetostmi,
5. Pravilnik o tehničnih normativih za
gradnjo nadzemnih EE vodov od 1 kV do
400 kV,
6. Pravilnik o tehničnih predpisih za strelovode,
7. Pravilnik o tehničnih normativih za varstvo EEP in naprav pred požarom,
8. Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
9. Pravilnik o listinah za sredstva za
delo,
10. Pravilnik o tehničnih normativih za
zaščito NN omrežij in pripadajočih TR postaj,
11. razni standardi.
(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: 5. 7. 2002; 20. 5.
2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (80%), s strani naročnikov
potrjene reference ponudnika in/ali podizvajalca pri izvedbi obnove AKZ daljnovodov
v zadnjih 6 letih (15%), plačilni pogoji (5%).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Elektro-Slovenija d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 025-31/2002-4
Ob-66516
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma
1B Zakona o javnih naročilih: priloga I A, točka 1. storitve vzdrževanja in
popravila – servisno vzdrževanje službenih vozil.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: javno naročilo se oddaja po sklopih, in
sicer po organizacijskih enotah po znamki
vozil:

Št.
sklopa

Organizacijska enota

Znamka
vozil

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.
4.18.
4.19.
4.20.
4.21.
4.22.
4.23.
4.24.
4.25.
4.26.
4.27.
4.28.
4.29.
4.30.
4.31.
4.32.
4.33.
4.34.
4.35.
4.36.
4.37.
4.38.
4.39.
4.40.
4.41.
4.42.
4.43.
4.44.
4.45.

Glavni urad
Glavni urad
Glavni urad
OGU Celje
OGU Celje
OGU Celje
OGU Celje
OGU Koper
OGU Koper
OGU Kranj
OGU Kranj
OGU Kranj
OGU Ljubljana
OGU Ljubljana
OGU Ljubljana
OGU Ljubljana
OGU Ljubljana
OGU Ljubljana
OGU Ljubljana
OGU Ljubljana
OGU Ljubljana
OGU Ljubljana
OGU Ljubljana
OGU Maribor
OGU Maribor
OGU Maribor
OGU Maribor
OGU Murska Sobota
OGU Murska Sobota
OGU Nova Gorica
OGU Nova Gorica
OGU Nova Gorica
OGU Novo mesto
OGU Novo mesto
OGU Ptuj
OGU Ptuj
OGU Sevnica
OGU Sevnica
OGU Sevnica
OGU Slovenj Gradec
OGU Slovenj Gradec
OGU Slovenj Gradec
OGU Velenje
OGU Velenje
OGU Velenje

Renault
Suzuki
Nissan
Renault
Lada
Škoda
Fiat
Renault
Lada
Renault
Škoda
Fiat
Renault
Nissan
Lada
Hyundai
Subaru
Zastava
Fiat
Suzuki
Opel
Daewoo
Škoda
Subaru
Suzuki
Renault
Lada
Renault
Škoda
Lada
Renault
Suzuki
Renault
Škoda
Renault
Zastava
Renault
Lada
Opel
Renault
Škoda
Nissan
Renault
Lada
Škoda

5. Kraj izvedbe: v prostorih izvajalca.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: maj 2002 do
maj 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, tel. 01/478-49-27.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
22. 4. 2002 do 9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.500 SIT na žiro račun št. 50100-840-061-0006163 18
25127-7141998-00002002.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 4. 2002 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, Nives
Jurcan.
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10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 4. 2002 ob 13. uri, v sejni sobi
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik.
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: ponudnik mora razpolagati z ustrezno tehnično opremo za opravljanje naročila in imeti zaposlene delavce z
ustreznimi kvalifikacijami oziroma imeti osebno ustrezne kvalifikacije.
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: ne.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
15. 5. 2002, predvideni datum sprejema
odločitve do 26. 4. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 60 točk, odzivnost do 20 točk, izkušnje
do 15 točk, usposobljenost do 5 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 19/2002
Ob-66539
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. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: postavitev in vzdrževanje sanitarnih objektov ob državnih
cestah v RS.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
javno naročilo je razdeljeno na dva sklopa:
1. kemični sanitarni objekti,
2. obstoječi (klasični) sanitarni objekti.
5. Kraj izvedbe: lokacije počivališč navedene v razpisni dokumentaciji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 18 mesecev po
sklenitvi pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slo-

Št.

venija-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: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 5. 2002 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.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 9. 5.
2002 ob 11. uri v sejni sobi 320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vrednost
javnega
naročila
presega
30,000.000 priložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti javnega naročila in jo naročnik lahko
vnovči v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
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: pogoji so natančno navedeni in razčlenjeni v Navodilih ponudnikom 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 veljati
do sklenitve pogodbe, predviden rok odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
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publika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste-Služba za javna naročila
in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Direkcija RS za ceste
Ob-66568
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica, Majnikova 1, Ribnica.
2. Naslov naročnika: Majnikova 1, 1310
Ribnica.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: oddaja zobotehničnih storitev za potrebe zobozdravstvene dejavnosti zavoda.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena je oddaja naročila na dveh lokacijah, lahko tudi posamično ali v celoti.
5. Kraj izvedbe: lokacija Zdravstveni
dom dr. Janeza Oražma Ribnica, Majnikova
1, Ribnica in lokacija Zdravstvena postaja
Sodražica, CNO 16, Sodražica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: oddaja naročila
za obdobje enega leta od podpisa pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom dr. Janeza Oražma Ribnica, Majnikova
1, Ribnica, računovodstvo, Ivanka Gornik.
Pojasnila se izdajo samo v pisni obliki.
(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: 12.000 SIT z vključenim
20% DDV. Plačilo se izvede na žiro račun
50104-603-0405830, ali se poravna gotovinsko na blagajni zavoda.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 4. 2002 do
11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica, Majnikova 1, 1310 Ribnica.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 24. 4. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi
Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica, Majnikova 1, 1310 Ribnica.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ni.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
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(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: zahteve
so navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 50 dni od dneva odpiranja ponudb. Odločitev o izbiri se objavi najkasneje 20 dni po
izbiri ponudbe.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2002.
Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma
Ribnica
Št. 4/2002
Ob-66599
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12,
8270 Krško, tel. 07/480-20-00, faks
07/492-15-28.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: zamenjava diafragme v rezervoarju WT 104 TNK A,
storitve vzdrževanja in popravila.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: Nuklearna elektrarna
Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 5. 8. 2002
do 9. 9. 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: lokalna nabava, Vinko Stanič, tel. 07/480-23-03, faks
07/492-15-28.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 5. 2002 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, pošta naročnika – soba 235.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 13. 5. 2002 ob 8.30.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni rok je 60 dni.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
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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. da v celoti sprejme besedilo vzorca
pogodbe,
2. da v celoti sprejme in upošteva Splošne pogoje za izvajanje remontnih del in
ostalih storitev v NEK, Rev. 14,
3. da opravi storitve skladno s Programom zagotovitve kvalitete (Quality Specification QS 610, Rev. 0) in tehnično specifikacijo SP-G545, Rev. 1.
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: 6. 7. 2002, 20. 5.
2002.
17. Merila za ocenitev ponudb: cena
40%, zagotovitev kvalitete 35%, reference
20%, finančna moč ponudnika 5%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 3. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

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
Popravki in dopolnitve
Št. 183/02
Ob-66672
V javnem razpisu za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku za “Osnovna
sredstva“, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 24-25 z dne 22. 3. 2002, Ob-66286,
popravljamo naslednje točke:
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave:
za skupino A. – 1 obdobje v 2. fazi:
– 1. obdobje od 1. 6. 2002 do 31. 5.
2003,
za skupine B., C. in D. – 3 obdobja v
2. fazi:
– 1. obdobje od 1. 6. 2002 do 31. 5.
2003,

– 2. obdobje od 1. 6. 2003 do 31. 5.
2004,
– 3. obdobje od 1. 6. 2004 do 31. 5.
2005.
5. (b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do 5. 4.
2002, vsak delovni dan med 8. in 13. uro.
6. (a) Datum do kdaj se sprejema prijave: 19. 4. 2002 do 9. ure.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT.
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:
14. da je izdelal ponudbo po sistemu
“funkcionalni ključ v roke“,
15. da je izdelal ponudbo za vozila iz
skupine A. po načelu “staro za novo“,
16. da bo za skupini B) in C) predložil
izjavo o seznanjenosti z razmerami na
objektih,
17. da bo za skupini B) in C) predložil
izjavo o odgovornosti ponudnika v času
izvajanja del.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost razpisa za leto
2002 je 42,500.000 SIT, in sicer:
A) vozila, traktor 12,000.000 SIT,
B) računalniki in elektronska oprema
4,000.000 SIT,
C) pisarniška oprema, pohištvo
23,000.000 SIT,
D) ostala sredstva manjše vrednosti
3,500.000 SIT.
Ocenjena vrednost razpisa za leto
2003 je 20,000.000 SIT in za leto 2004
prav tako 20,000.000 SIT.
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Št. 72/2002
Ob-66435
1. Naročnik: Center za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični.
2. Naslov naročnika: Center za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri Stični 44,
1296 Šentvid pri Stični, tel. 01/788-74-50,
faks 01/788-74-70.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po tretjem odstavku 19. člena
ZJN-1.
(b) Kraj dobave: Šentvid pri Stični 44,
1296 Šentvid pri Stični, fco razloženo.
(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 skupine oziroma sklope:
1. kruh in pekovski izdelki,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. meso in mesni izdelki,
4. perutnina in izdelki iz perutnine,
5. ribe,
6. jajca,
7. sadje in zelenjava,
8. splošno prehrambeno blago,
9. zamrznjeni izdelki.
4. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje dobave: dobava je sukcesivna za obdobje 6 mesecev.
Sposobnost se priznava za obdobje 3 leta
(začetek 1. 6. 2002, zaključek 31. 5.
2005).
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5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Center za zdravljenje
bolezni otrok, Šentvid pri Stični 44, 1296
Šentvid pri Stični, kontaktna oseba Nada Sinjur, tel. 01/788-74-57, faks 01/788-74-70.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
15. 4. 2002, od 8. do 14. ure, uprava Centra za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri
Stični 44.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.400 SIT (v ceni je vračunan DDV) je možno plačati na ŽR št.
50106-603-56138 s pripisom: za razpisno
dokumentacijo.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 17. 4. 2002 do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Center za zdravljenje bolezni
otrok, Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid
pri Stični. Zaprte kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba živila”, številko Uradnega lista RS in naslovom naročnika, na hrbtni strani pa mora biti označen
naslov pošiljatelja.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe je potrebna, če je ponudba po sklopu oziroma več
sklopih večja od vrednosti 25,000.000 SIT
v višini 1% ponudbene vrednosti.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: da nudi
45-dnevni plačilni rok.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– originalno ali overjeno kopijo veljavne
registracije, če je ponudnik kmet, pa veljavno potrdilo o statusu kmeta, ki ni starejše
od 30 dni (lahko kopijo originalnega dokumenta).
Izjavo:
– da ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe,
– da ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
– da nudi 45-dnevni plačilni rok,
– da nudi dostavo fco Center za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri Stični - razloženo,
– da ima poravnane davke, takse in prispevke, določene z zakonom.
Izjavo:
– da zagotavlja vse artikle in celotno količino blaga iz skupine živil, na katero se je
prijavil na razpis,
– da ima ponudnik zagotovljeno kontrolo kakovosti.
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Izjavo:
– odzivni čas 24 ur in dobava blaga do
7. ure zjutraj pri skupinah blaga:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. kruh in pekovski izdelki,
3. meso in mesni izdelki,
4. perutnina in izdelki iz perutnine,
– poreklo mesa:
1. meso in mesni izdelki.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudbe bodo morali predložiti do
10. 5. 2002, odločitev o sprejemu ponudbe pa je 13. 5. 2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna cena skupine živil, na katero se
je prijavil.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 44 z dne
30. 3. 2001.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 3. 2002.
Center za zdravljenje bolezni otrok
Šentvid pri Stični
Št. 3-09-2-0054/02
Ob-66455
1. Naročnik: JGZ Brdo Protokolarne storitve RS.
2. Naslov naročnika: Predoslje 39,
4000 Kranj, tel. 04/260-10-00, faks
04/260-16-52, milena.zbogar@gov.si, erika.kriznar@gov.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: meso in
mesni izdelki.
(b) Kraj dobave:
– Enota Brdo, Hotel Kokra, Predoslje
39, 4000 Kranj,
– Enota Ljubljana, Vladna palača, Gregorčičeva 20, Ljubljana,
– Enota Ljubljana,Vila Podrožnik, Cesta
27. aprila 59, Ljubljana,
– Enota Ljubljana, Župančičeva 3:
– Okrepčevalnica, Beethovnova 11,
– Okrepčevalnica, Cankarjeva 18,
– Enota Ljubljana, Kotnikova 5:
– Okrepčevalnica, Vojkova 1b,
– Enota Ljubljana, Vožarski pot 12:
– Okrepčevalnica, Parmova 33,
– Enota Ljubljana, Langusova 4.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik se lahko prijavi za en sklop, več
sklopov oziroma za vse skupaj, s tem da
ponudi vse artikle posameznega sklopa.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7.
2002 do 31. 12. 2002, usposobljenost
priznamo do 31. 12. 2003.
5. (a) Naslov službe in osebe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo lahko dvignete v tajništvu JGZ
Brdo pri Heleni Krampl-Nikač. Vse dodatne
informacije v zvezi z razpisom dobite od
vodje nabave sektor gostinstvo, Milene Žbogar na telefon 031/869-714 in Erike Križnar na telefon 031/272-804.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko prevzamete od 29. 3. 2002
do 5. 4. 2002 do 14. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: prijave sprejemamo do 15. 4. 2002
do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: prijavo predložite na naslov: JGZ
Brdo Protokolarne storitve RS, Predoslje
39, 4000 Kranj.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: po
razpisni dokumentaciji.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): vsak ponudnik
poda svojo ponudbo in ne omogočamo povezovanja ponudnikov v skupine.
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: po razpisni dokumentaciji.
11. Datum, ko bodo kandidati morali
predložiti ponudbe in predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: kandidati
bodo morali predložiti ponudbe do 15. 4.
2002 do 14. ure. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe pa je 18. 4. 2002.
12. Merila za ocenitev ponudb: po razpisni dokumentaciji.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: vse informacije v zvezi z razpisom
dobite od vodje nabave sektor gostinstvo,
Milene Žbogar na telefon 031/869-714 in
Erike Križnar na telefon 031/272-804.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo predhodnega
razpisa.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
JGZ Brdo Protokolarne storitve RS

ZJN-13.G
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za gradnjo 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
gradnjo po omejenem postopku
Št. 016888
Ob-66572
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Krekov trg 10,
1000 Ljubljana, tel. 01/580-83-33, faks
01/580-53-02.
3. (a) Opis in obseg gradnje: I. faza javnega razpisa za izvajanje gradenj in ob-
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nov vodovodnega in kanalizacijskega
omrežja, gradenj in obnov črpališč, vodohranov, čistilnih naprav do 10.000 EE
in ostalih objektov v sklopu vodovodnega in kanalizacijskega sistema na območju Ljubljane z okolico.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja po sklopih: A
– gradnja in obnova vodovodnega omrežja
s hišnimi priključki, vključno z montažnimi
deli; sklop B – gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja z navezavami na hišne priključke, vključno z montažnimi deli; sklop C
– gradbena dela pri gradnji in obnovi vodovodnega omrežja s hišnimi priključki in kanalizacijskega omrežja z navezavami na hišne priključke, brez montažnih del; sklop D
– montažna dela pri gradnji in obnovi vodovodnega omrežja s hišnimi priključki; sklop
E – gradnja in obnova črpališč, vodohranov, čistilnih naprav do 10.000 EE in ostalih objektov v sklopu vodovodnega in kanalizacijskega sistema.
(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: podelitev sposobnosti za obdobje do 3 let.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: JP VO-KA Ljubljana, služba za javna naročila, Vodovodna
c. 90 (Franc Vizjak, tel. 01/580-83-34 in
Sergeja Slabanja, tel. 01/580-83-33) –
prevzem razpisne dokumentacije je potrebno telefonsko najaviti, ob dvigu je potrebno dostaviti podatke o podjetju (tel., faks,
kontaktna oseba) ter potrdilo o plačilu.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 1. 4. 2002
med 8. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: nakazilo na ŽR
50100-601-000-0011581, v znesku
20.000 SIT (vključno z DDV).
8. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 7. 5. 2002 do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: vložišče JP VO-KA, Vodovodna c.
90, Ljubljana.
9. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT.
10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
11. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
12. 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: /
13. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: /
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14. Merila za ocenitev ponudb: reference ponudnika, potrditev referenc s strani posameznih naročnikov, reference zaposlenih, tehnična zmogljivost.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: v drugi fazi javnega razpisa bodo
morali biti projekti izvedenih del izdelani v
elektronski obliki, opisani v razpisni dokumentaciji.
16. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
17. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.

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. 305
Ob-66518
1. Naročnik: Srednja šola za farmacijo,
kozmetiko in zdravstvo.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska
ul. 5, Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: 14. točka priloge
1A - čiščenje prostorov.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: sklopi niso predvideni.
5. Kraj izvedbe: Zemljemerska 5, Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: usposobljenost
se bo priznala za dobo treh let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana, faks 01/24-16-213, kontaktna oseba je Miro Rovšek, tel 01/24-16-215.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali po e-mailu: miro.rovsek@guest.arnes.si.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.000 SIT (DDV je vključen), na ŽR Zavoda za tehnično izobraževanje št. 50101-603-50267, sklic na št.
50015-305.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 7. 5. 2002 do 15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Zavod za tehnično izobraževanje,
Langusova 21, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: niso zahtevana.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v RD.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v RD.
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: v RD.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: v RD.
(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: takoj po priznanju usposobljenosti.
16. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: /
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Srednja šola za farmacijo,
kozmetiko in zdravstvo

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. 4/01
Ob-66362
1. Naročnik: Dom upokojencev Danice
Vogrinec Maribor.
2. Naslov naročnika: Čufarjeva cesta 9,
2000 Maribor, tel. 02/480-61-00, e-mail:
dudvm@siol.net.
3. Datum izbire: 15. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: papirna galanterija in pisarniški material, za potrebe Doma upokojencev
Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor in njene enote Tabor,
Veselova ulica 3, 2000 Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– I. skupina: papir in papirni izdelki: Mladinska knjiga birooprema, d.d., Dunajska
cesta 121, 1000 Ljubljana,
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– II. skupina: pisala: DZS, založništvo in
trgovina, d.d., Divizija trgovina, Mali trg 6,
1000 Ljubljana,
– III. skupina: organizacija in shranjevanje dokumentov: Mladinska knjiga birooprema, d.d., Dunajska cesta 121, 1000 Ljubljana,
– IV. skupina: pisarniška galanterija: Mladinska knjiga birooprema, d.d., Dunajska
cesta 121, 1000 Ljubljana,
– V. skupina: trakovi in tonerji za tiskalnike in fotokopirne stroje: DZS, založništvo in
trgovina, d.d., Divizija trgovina, Mali trg 6,
1000 Ljubljana,
– VII.skupina: papirna galanterija: DZS,
založništvo in trgovina, d.d., Divizija trgovina, Mali trg 6, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– I. skupina: papir in papirni izdelki:
1,045.020,30 SIT,
– II. skupina: pisala: 213.330,24 SIT,
– III. skupina: organizacija in shranjevanje dokumentov: 130.512,20 SIT,
– IV. skupina: pisarniška galanterija:
226.077,70 SIT,
– V. skupina: trakovi in tonerji za tiskalnike in fotokopirne stroje: 1,183.575,46 SIT,
– VII. skupina: papirna galanterija:
1,909.814,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– I. skupina: papir in papirni izdelki: 2,
– II. skupina: pisala: 2,
– III. skupina: organizacija in shranjevanje dokumentov: 2,
– IV. skupina: pisarniška galanterija: 2,
– V. skupina: trakovi in tonerji za tiskalnike in fotokopirne stroje: 2,
– VII. skupina: papirna galanterija: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– I. skupina: papir in papirni izdelki:
1,184.882,04 SIT, 1,045.020,30 SIT,
– II. skupina: pisala: 227.668,94 SIT,
213.330,24 SIT,
– III. skupina: organizacija in shranjevanje dokumentov: 155.335,68 SIT,
130.512,20 SIT,
– IV. skupina: pisarniška galanterija:
289.190,66 SIT, 226.077,70 SIT,
– V. skupina: trakovi in tonerji za tiskalnike in fotokopirne stroje: 1,228.195,15 SIT,
1,183.575,46 SIT,
– VII. skupina: papirna galanterija:
2,824.452,80 SIT, 1,909.814,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 99 z dne 7. 12. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2002.
Dom upokojencev Danice Vogrinec
Maribor
Št. 1/02
Ob-66363
1. Naročnik: Dom upokojencev Danice
Vogrinec Maribor.
2. Naslov naročnika: Čufarjeva cesta 9,
2000 Maribor, tel. 02/480-61-00, e-mail:
dudvm@siol.net.
3. Datum izbire: 15. 2. 2002.

Št.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano za potrebe Doma upokojencev Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor in njene enote Tabor, Veselova ulica
3, 2000 Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– I. skupina: sadje in zelenjava – sveža,
jajca: SP Plod, d.o.o., Preloge 25, Zg. Ložnica;
– II. skupina: jabolka: SP Plod, d.o.o.,
Preloge 25, Zg. Ložnica;
– III. skupina: meso in drobovina: Mesarstvo Igor Bračič, s.p., Ul. Borcev za severno mejo 29, Maribor;
– IV. skupina: mesni izdelki: Mesarstvo
Igor Bračič, s.p., Ul. borcev za severno mejo 29, Maribor;
– V. skupina: perutninsko meso; Mesarstvo Igor Bračič, s.p., Ul. borcev za severno
mejo 29, Maribor;
– VI. skupina: splošno prehrambeno blago: Mercator SVS, d.d., Rogozniška cesta
8, Ptuj.
7. Pogodbena vrednost:
– I. skupina: sadje in zelenjava – sveža,
jajca: 19,995.805 SIT,
– II. skupina: jabolka: 1,887.900 SIT,
– III. skupina: meso in drobovina:
30,656.800 SIT,
– IV.
skupina:
mesni
izdelki:
10,228.450 SIT,
– V. skupina: perutninsko meso:
9,370.500 SIT,
– VI. skupina: splošno prehrambeno blago: 31,120.819,70 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– I. skupina: sadje in zelenjava – sveža,
jajca: 4,
– II. skupina: jabolka: 5,
– III. skupina: meso in drobovina: 6,
– IV. skupina: mesni izdelki: 6,
– V. skupina: perutninsko meso: 4,
– VI. skupina: splošno prehrambeno blago: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– I. skupina: sadje in zelenjava – sveža,
jajca: 49,541.248 SIT; 19,995.805 SIT;
– II. skupina: jabolka: 3,980.000 SIT;
1,887.900 SIT;
– III. skupina: meso in drobovina:
38,843.835 SIT; 30,656.800 SIT;
– IV.
skupina:
mesni
izdelki:
13,758.360 SIT; 10,228.450 SIT;
– V. skupina: perutninsko meso:
10,759.970 SIT; 9,370.500 SIT;
– VI. skupina: splošno prehrambeno blago: 32,380.371 SIT; 31,120.819,70 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 2 z dne 11. 1. 2002.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2002.
Dom upokojencev Danice Vogrinec
Maribor
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Št. 3/01
Ob-66364
1. Naročnik: Dom upokojencev Danice
Vogrinec Maribor.
2. Naslov naročnika: Čufarjeva cesta 9,
2000 Maribor, tel. 02/480-61-00, e-mail:
dudvm@siol.net.
3. Datum izbire: 15. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano za potrebe Doma upokojencev Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor in njene enote Tabor, Veselova ulica
3, 2000 Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– I. skupina: kruh in pekovsko pecivo:
Kruh-pecivo, d.d., Ul. Jožice Flander 2, Maribor,
– II. skupina: mlevski izdelki in testenine: Žito prehrambena industrija, d.d., Šmartinska c. 154, Ljubljana,
– V. skupina: mleko in mlečni izdelki:
Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92, Petrovče,
– VI. skupina: zamrznjena zelenjava: Brumec-Ručigaj, d.o.o., Testenova 55, Mengeš,
– VII. skupina: zamrznjeni izdelki: Brumec-Ručigaj, d.o.o., Testenova 55,
Mengeš.
7. Pogodbena vrednost:
– I. skupina: kruh in pekovsko pecivo:
11,278.070 SIT,
– II. skupina: mlevski izdelki in testenine: 3,028.800 SIT,
– V. skupina: mleko in mlečni izdelki:
21,421.932 SIT,
– VI. skupina: zamrznjena zelenjava:
2,376.041,50 SIT,
– VII. skupina: zamrznjeni izdelki:
4,238.552,50 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– I. skupina: kruh in pekovsko pecivo: 3,
– II. skupina: mlevski izdelki in testenine: 3,
– V. skupina: mleko in mlečni izdelki: 2,
– VI. skupina: zamrznjena zelenjava: 2,
– VII. skupina: zamrznjeni izdelki: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– I. skupina: kruh in pekovsko pecivo:
15,123.800 SIT; 11,278.070 SIT,
– II. skupina: mlevski izdelki in testenine: 3,261.270 SIT; 3,028.800 SIT,
– V. skupina: mleko in mlečni izdelki:
26,780.268 SIT; 21,421.932 SIT,
– VI. skupina: zamrznjena zelenjava:
3,404.600 SIT; 2,376.041,50 SIT,
– VII. skupina: zamrznjeni izdelki:
4,630.850 SIT; 4,238.552,50 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 99 z dne 7. 12. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2002.
Dom upokojencev Danice Vogrinec
Maribor
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Št. 2/01
Ob-66365
1. Naročnik: Dom upokojencev Danice
Vogrinec Maribor.
2. Naslov naročnika: Čufarjeva cesta 9,
2000 Maribor, tel. 02/480-61-00, e-mail:
dudvm@siol.net.
3. Datum izbire: 14. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: material zdravstvene nege, za potrebe Doma upokojencev Danice Vogrinec
Maribor, Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor
in njene enote Tabor, Veselova ulica 3,
2000 Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– I. skupina: obvezilni in sanitetni material: Profarmakon International d.o.o., Preradovičeva ulica 20a, 2000 Maribor,
– II. skupina: osebna zaščitna sredstva:
Profarmakon International d.o.o., Preradovičeva ulica 20a, 2000 Maribor,
– III. skupina: razkužila: Profarmakon International d.o.o., Preradovičeva ulica 20 a,
2000 Maribor,
– IV. skupina: negovalna kozmetika: Profarmakon International d.o.o., Preradovičeva ulica 20a, 2000 Maribor,
– V. skupina: medicinsko potrošni material: Profarmakon International d.o.o., Preradovičeva ulica 20a, 2000 Maribor
– VI. skupina: dietna prehrana: Farmadent, d.o.o., Mlinarikova ulica 6, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost:
– I. skupina: obvezilni in sanitetni material: 11,899.031,81 SIT,
– II. skupina: osebna zaščitna sredstva:
10,277.160 SIT,
– III. skupina: razkužila: 15,909.904,80
SIT,
– IV. skupina: negovalna kozmetika:
12,088.548 SIT,
– V. skupina: medicinsko potrošni material: 6,724.281 SIT,
– VI.
skupina:
dietna
prehrana:
3,788.970 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– I. skupina: obvezilni in sanitetni material: 4,
– II. skupina: osebna zaščitna sredstva: 3,
– III. skupina: razkužila: 4,
– IV. skupina: negovalna kozmetika: 3,
– V. skupina: medicinsko potrošni material: 3,
– VI. skupina: dietna prehrana: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– I. skupina: obvezilni in sanitetni material: 16,691.592,28 SIT, 11,899.031,81 SIT,
– II. skupina: osebna zaščitna sredstva:
14,863.310 SIT, 10,277.160 SIT,
– III. skupina: razkužila: 26,122.866
SIT, 15,909.904,80 SIT,
– IV. skupina: negovalna kozmetika:
13,224.918,60 SIT, 12,088.548 SIT,
– V. skupina: medicinsko potrošni material: 10,563.833,50 SIT, 6,724.281 SIT,
– V.
skupina:
dietna
prehrana:
4,364.240 SIT, 3,788.970 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 99 z dne 7. 12. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2002.
Dom upokojencev Danice Vogrinec
Maribor
Št. 05/2001
Ob-66408
1. Naročnik: Univerza v Mariboru.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 15,
2000 Maribor, tel. 02/23-55-300, faks
02/23-55-316.
3. Datum izbire: 15. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pisarniški material, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena,
– reference,
– čas dobave.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga Birooprema d.d., Dunajska 121, 1113 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 8,214.052,94
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: 5,960.568 SIT, 4,085.851,78
SIT,
– sklop
2:
4,269.482,40
SIT,
3,343.190,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 3. 2002.
Univerza v Mariboru
Št. 1
Ob-66409
1. Naročnik: EPPS elektronsko pismo
Pošte Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Cesta v Mestni log
81, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 6. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: kuvertirka.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena 50%, ocena komisije 50%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Xeroks Slovenija,
d.o.o., Zaloška cesta 40, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 79,918.553
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 82,732.218,92 SIT brez DDV,
79,918.553,64 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 3. 2002.
EPPS, d.o.o.
Ob-66422
1. Naročnik: Kmetijski inštitut Slovenije.
2. Naslov naročnika: Hacquetova 17,
1000 Ljubljana, tel. 01/28-05-262, faks
01/28-05-255.
3. Datum izbire: 14. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: oprema za celotno rešitev kvalitete
internetnih storitev in varnosti, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izbrana je bila ponudba, ki
je po točkovanju ponudbene cene, referenc, dobavnega roka, plačilnega roka, garancije, odzivnega časa, servisa in vzdrževalne pogodbe dobila največje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Trend NET d.o.o.,
Šlandrova 6a, Velenje.
7. Pogodbena vrednost: 4,308.457,20
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,308.457,20 SIT, 2,967.448,80 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2002.
Kmetijski inštitut Slovenije
Št. 196/2001
Ob-66425
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 28. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: SV radijski oddajnik moči 15 kW za
OC Murska Sobota – 1 kos.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik ni izbral dobavitelja, ker je prejel samo eno nesprejemljivo
ponudbo.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 3. 2002.
JZ RTV Slovenija
Št. 62/2002
Ob-66431
1. Naročnik: Zdravstveni dom Velenje.
2. Naslov naročnika: Vodnikova 1,
3320 Velenje, tel. 03/89-95-400, telefaks
03/58-69-039.
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3. Datum izbire: 24. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: potrošni material po skupinah oziroma podskupinah, količine niso določljive,
kraj dobave je sedež naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena za skupino oziroma podskupino, po predloženi dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
Skupina: medicinski material in razkužila:
– Sanolabor, d.d., Ljubljana,
– Kemofarmacija, d.d., Ljubljana,
– Hibiskus, d.o.o., Ljubljana.
Skupina: sanitetni material:
– Dentacom, d.o.o., Velenje,
– Profarmakon International, d.o.o., Maribor,
– Hibiskus, d.o.o., Ljubljana.
Skupina RTG-material:
– Studio 33, d.o.o., Ljubljana,
– Sanolabor, d.d., Ljubljana,
– Kemofarmacija, d.d., Ljubljana.
Skupina laboratorijski material po podskupinah:
podskupina A - Hitri testi:
– Sanolabor, d.d., Ljubljana,
– AMS Meding, d.o.o., Šentjur,
– Iris, d.o.o., Ljubljana;
podskupina B - Kemikalije:
– Kemofarmacija, d.d., Ljubljana,
– Sanolabor, d.d., Ljubljana,
– Micro Polo, d.d., Maribor;
podskupina C - Steklo:
– Micro Polo, d.d., Maribor,
– Kemofarmacija, d.d., Ljubljana,
– Sanolabor, d.d., Ljubljana;
podskupina D - PVC papir:
– Sanolabor, d.d., Ljubljana,
– Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o.,
Vodice,
– Kemofarmacija, d.d., Ljubljana;
podskupina E Stixi:
– Iris, d.o.o., Ljubljana,
– AMS Meding, d.o.o., Šentjur,
– Sanolabor, d.d., Ljubljana;
podskupina F - Material za hematološki
analizator:
– Sanolabor, d.d., Ljubljana,
– Kemofarmacija, d.d., Ljubljana,
– AMS Meding, d.o.o., Šentjur;
podskupina G - Material za odvzem krvi
za aparat Becton Dicinson:
– Medias International, d.o.o., Ljubljana,
– Sanolabor, d.d., Ljubljana,
– AMS Meding, d.o.o., Šentjur;
podskupina H - Material za odvzem krvi
za aparat Sarsted:
– Mediline, d.o.o., Kamnik,
– Sanolabor, d.d., Ljubljana,
– AMS Meding, d.o.o., Šentjur;
podskupina I - Papa barve:
– Micro Polo, d.d., Maribor,
– Sanolabor, d.d., Ljubljana,
– Iris, d.o.o., Ljubljana;
podskupina J - Material za aparat za elektrolite:
– Kemofarmacija, d.d., Ljubljana;
podskupina K - Reagenti za biokemične
preiskave:
– Iris, d.o.o., Ljubljana,
– AMS Meding, d.o.o., Šentjur,
– Micro Polo, d.d., Maribor;

Št.

Zobozdravstveni material po podskupinah:
podskupina A - Polnilni material:
– Studio 33, d.o.o., Ljubljana,
– Prodent dental medical, d.o.o., Ljubljana,
– Kemofarmacija, d.o.o., Ljubljana;
podskupina B - Sredstva za zaščito zobnih vratov ali impregnacijo:
– Studio 33, d.o.o., Ljubljana,
– Dentalia, d.o.o., Ljubljana,
– Sanolabor, d.d., Ljubljana;
podskupina C - Cement za podlage:
– Sanolabor, d.d., Ljubljana,
– Studio 33, d.o.o., Ljubljana,
– Kemofarmacija, d.d., Ljubljana;
podskupina D - Cement za cementiranje:
– Kemofarmacija, d.d., Ljubljana,
– Prodent dental medical, d.o.o., Ljubljana,
– Studio 33, d.o.o., Ljubljana;
podskupina E - Kovina:
– Studio 33, d.o.o., Ljubljana,
– Prodent dental medical, d.o.o., Ljubljana,
– Sanolabor, d.d., Ljubljana,
– Interdent, d.o.o., Celje;
podskupina F - Material za polnjenje koreninskih kanalov:
– Dentalia, d.o.o., Ljubljana,
– Combic, d.o.o., Podnanos,
– Kemofarmacija, d.d., Ljubljana;
podskupina G - Zdravila za rane - po
ekstrakciji in podobno:
– Viva dental, d.o.o., Ormož,
– Combic, d.o.o., Podnanos,
– Studio 33, d.o.o., Ljubljana;
podskupina H - Zdravila za zdravljenje po seji:
– Viva dental, d.o.o., Ormož,
– Studio 33, d.o.o., Ljubljana;
poskupina I - Sredstva za popravila:
– Prodent dental medical, d.o.o., Ljubljana,
– Viva dental, d.o.o., Ormož,
– Studio 33, d.o.o., Ljubljana;
podskupina J - Obdelovalni material:
– Combic, d.o.o., Podnanos,
– Studio 33, d.o.o., Ljubljana,
– Prodent dental medical, d.o.o., Ljubljana;
podskupina K - Odtisni material:
– Kemofarmacija, d.d., Ljubljana,
– Prodent dental medical, d.o.o., Ljubljana,
– Dentalia, d.o.o., Ljubljana;
podskupina L - Sredstva za zaščito:
– Profarmakon, d.o.o., Maribor,
– Prodent dental medical, d.o.o., Ljubljana,
– Kemofarmacija, d.d., Ljubljana;
podskupina M - Ostalo:
– Combic, d.o.o., Podnanos,
– Kemofarmacija, d.d., Ljubljana,
– Prodent dental medical, d.o.o., Ljubljana;
podskupina N - Razkužila:
– Kemofarmacija, d.d., Ljubljana,
– Prodent dental medical, d.o.o., Ljubljana,
– Studio 33, d.o.o., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: količine niso
točno določene, zato je pogodbena vrednost
za posameznega dobavitelja neznana.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
Skupina: medicinski material in razkužila: 5.
Skupina: sanitetni material: 8.
Skupina RTG-material: 4.
Skupina laboratorijski material po podskupinah:
podskupina A - Hitri testi: 4;
podskupina B - Kemikalije: 3;
podskupina C - Steklo: 3;
podskupina D - PVC papir: 4;
podskupina E - Stixi: 5;
podskupina F - Material za hematološki
analizator: 4;
podskupina G - Material za odvzem krvi
za aparat Becton Dicinson: 5;
podskupina H - Material za odvzem krvi
za aparat Sarsted: 3;
podskupina I - Papa barve: 3;
podskupina J - Material za aparat za elektrolite: 1;
podskupina K - Reagenti za biokemične
preiskave: 7.
Zobozdravstveni material po podskupinah:
podskupina A - Polnilni material: 8;
podskupina B - Sredstva za zaščito zobnih vratov ali impregnacijo: 7;
podskupina C - Cement za podlage: 6;
podskupina D - Cement za cementiranje: 8;
podskupina E - Kovina: 8;
podskupina F - Material za polnjenje koreninskih kanalov: 8;
podskupina G - Zdravila za rane - po
ekstrakciji in podobno: 3;
podskupina H - Zdravila za zdravljenje po seji: 5;
podskupina I - Sredstva za popravila: 7;
podskupina J - Obdelovalni material: 8;
podskupina K - Odtisni material: 8;
podskupina L - Sredstva za zaščito: 9;
podskupina M - Ostalo: 8;
podskupina N - Razkužila: 8.
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. 86 z dne 2. 11. 2001, Ob-57569.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 3. 2002.
Zdravstveni dom Velenje
Ob-66446
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Trbovlje,
faks
03/56-52-120,
tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: stane.medvesek@rth.si.
3. Datum izbire: odpiranje in ocenjevanje 7. 1. 2002, poročilo o oddaji javnega
naročila 15. 1. 2002, obvestilo o oddaji javnega naročila 15. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nabava TH podporja.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila iz razpisne dokumentacije.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Omnikom d.o.o., Šuštarjeva 7, 1420 Trbovlje.
7. Pogodbena
vrednost:
125,647.251,66 SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2 (vseh).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 133,171.644 SIT brez DDV,
125,855.930 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št 96 z dne 30. 11. 2001,
Ob-59543.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2002.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje
Št. 022
Ob-66453
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska
Sobota, Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, tel.
02/532-10-10, faks 02/521-10-07.
3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
6. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga, ter kraj dobave: aparat za urodinamske preiskave.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 80%, način plačila
10%, odzivni čas servisiranja 10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
bilo naročilo dodeljeno: Medicotehna d.o.o.
Zadobrovška cesta 42A, 1260 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 6,917.511
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,548.893 SIT, 6,917.511 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 6 z dne 25. 1. 2002.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Št. 3-09-2-0049/01
Ob-66456
1. Naročnik: JGZ Brdo Protokolarne storitve RS.
2. Naslov naročnika: Predoslje 39,
4000 Kranj, tel. 04/260-10-00, faks
04/260-16-52, milena.zbogar@gov.si, erika.kriznar@gov.si.
3. Datum izbire: 27. 3. 2002.
4. (a) Vrsta blaga: hrana – živila.
(b) Kraj dobave:
– Enota Brdo, Hotel Kokra, Predoslje
39, 4000 Kranj,
– Enota Ljubljana, Vladna palača, Gregorčičeva 20, Ljubljana,
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– Enota Ljubljana,Vila Podrožnik, Cesta
27. aprila 59, Ljubljana,
– Enota Ljubljana, Župančičeva 3:
– Okrepčevalnica, Beethovnova 11,
– Okrepčevalnica, Cankarjeva 18,
– Enota Ljubljana, Kotnikova 5:
– Okrepčevalnica, Vojkova 1b,
– Enota Ljubljana, Vožarski pot 12:
– Okrepčevalnica, Parmova 33,
– Enota Ljubljana, Langusova 4.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena za prvo kvaliteto.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Podravka d.o.o., Tivolska 50, 1000
Ljubljana,
3. Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva
63, 1000 Ljubljana,
4. Kvibo d.o.o., Predilniška 16, 4290
Tržič,
5. Žito d.d. Šmartinska 154, 1529 Ljubljana,
6. Droga d.d., Industrijska cesta 21,
6310 Izola,
7. Kisarna Strniša s.p.,
8. Živila d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202
Naklo,
9. Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarniška
14, 5270 Ajdovščina,
11. Emona Maximarket d.d., Trg republike 1, 1000 Ljubljana,
12. Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica,
13. Poslovni sistem Mercator d.d., Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
16. Oljarica d.d., Britof 27, 4000 Kranj.
7. Pogodbena vrednost:
1. Podravka d.o.o., Tivolska 50, 1000
Ljubljana – 72.341,30 SIT,
3. Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva
63, 1000 Ljubljana – 20,057.508,80 SIT,
4. Kvibo d.o.o., Predilniška 16, 4290
Tržič – 6,638.526,03 SIT,
5. Žito d.d. Šmartinska 154, 1529 Ljubljana – 8,018.102,50 SIT,
6. Droga d.d., Industrijska cesta 21,
6310 Izola – 10,349.895,90 SIT,
7. Kisarna Strniša s.p. – 729.130 SIT,
8. Živila d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202
Naklo – 19,530.651,20 SIT,
9. Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarniška
14, 5270 Ajdovščina – 9,806.278,24 SIT,
11. Emona Maximarket d.d., Trg republike 1, 1000 Ljubljana – 8,281.821,20
SIT,
12. Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica – 2,451.612,79
SIT,
13. Poslovni sistem Mercator d.d., Slovenčeva
25,
1000
Ljubljana
–
33,698.350,10 SIT,
16. Oljarica d.d., Britof 27, 4000 Kranj
– 4,190.413 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišji pogodbeni znesek:
33,698.350,10 SIT, najnižji pogodbeni znesek: 72.341,30 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem

listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 12 z dne 23. 2.
2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
JGZ Brdo Protokolarne storitve RS
Ob-66457
1. Naročnik: Ministrstvo za zdravje, pooblaščeni naročnik: Onkološki inštitut Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Onkološki inštitut
Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, tel.
01/431-72-76, faks 01/432-10-76.
3. Datum izbire: 25. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
1. sklop: A) dozimetrična oprema:
1. 3D računalniško krmiljen vodni fantom,
2. miza za dvigovanje in spuščanje fantoma,
3. rezervoar za vodo,
4. linearni niz detektorjev,
5. računalniška programska in strojna
oprema,
6. sistem za in-vivo dozimetrijo z diodami,
7. digitalni elektrometer,
8. laserski filmski denzitometer,
9. detektorski sistem za kontrolo simetrije in izravnanosti obsevalnih polj;
B) 3D načrtovalni sistem:
1. glavna delovna postaja za 3D načrtovanje obsevanja,
2. druga 3D delovna postaja,
3. samostojna 2D postaja za izračune,
4. mrežni barvni laserski tiskalnik,
5. modul za intenzitetno modulirano radioterapijo (IMRT):
– inverzno načrtovanje,
6. štiri delovne postaje za pripravo izdelave plana,
7. ena prenosna delovna postaja,
8. projektor;
C) pripomočki za zagotavljanje kvalitete;
D) postavitev interne računalniške
mreže;
2. sklop: E) CT aparat in pripadajoča
oprema:
1. CT aparat,
2. dva negatoskopa,
3. CT injektor,
4. fantomi za kontrolo kvalitete CT aparata,
5. laserski printer,
6. ravna miza z dodatki,
7. gibljivi laserski sistem;
F) slikovni strežnik;
G) gradbeno-obrtniška dela za ureditev
prostora za CT aparat.
Ponudnik je lahko ponudil 1. sklop in/ali
2. sklop, vendar posamezni sklop v celoti,
po načelu funkcionalni ključ v roke. Ponudnik, ki je ponudil oba sklopa, je moral dati
ponudbo za vsak sklop posebej.
Kraj dobave: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– za 1. sklop:
1. ponudbena cena – 100 točk;
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Dobavitelj ni bil izbran, ker pooblaščeni
naročnik ni pridobil dveh samostojnih pravilnih ponudb v skladu s 76. členom ZJN-1.
– za 2. sklop:
1. ponudbena cena – 85 točk;
2. tehnične prednosti:
– termična kapaciteta rtg cevi – 8 točk,
– optimizacija doze – 2 točki,
– garancija za rtg cev – 3 točke,
– kvaliteta slike – 2 točki.
Izbrana je bila ekonomsko najugodnejša
ponudba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– za 1. sklop: /;
– za 2. sklop: Gorenje GTI, d.o.o., Partizanska 19, Velenje.
7. Pogodbena vrednost:
– za 1. sklop: /;
– za 2. sklop: 226,639.958,40 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– za 1. sklop: 1,
– za 2. sklop: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za 1. sklop: 132,736.046,40 SIT;
– za 2. sklop: 307,657.080 SIT,
226,639.958,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 68 z dne 17. 8.
2001.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 3. 2002.
Onkološki inštitut Ljubljana
Ob-66484
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270
Krško, tel. 07/48-02-000, telefaks
07/49-21-528.
3. Datum izbire: 14. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 20 kom Kerotest ventilov varnostnega razreda II, ASME sekcije III, klasa 2,
Krško.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo se dodeluje na podlagi 3. točke, 110. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Flowserve corporation, 701 First Street, Williamsport, PA,
USA.
7. Pogodbena vrednost: 26,776.549
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št.

Št. O4-02
Ob-66491
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 24. 1. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
A) Operativni mikroskop za nevrokirurgijo
z navigacijskim sistemom - 1 kos; B) Mikroskop za genetiko - 1 kos, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna vrednost
predračuna posamezne skupine.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: A) Mollier d.o.o., Kidričeva 3, 3000 Celje; B) Iris d.o.o., Cesta v
Gorice 8, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
A)
56,360.662,80 SIT; B) 23,958.550 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: A) 62,346.369 SIT; 56,360.662,80 SIT;
B) 25,452.992,21 SIT; 23,958.550 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: 22. 3. 2002.
Splošna bolnišnica Maribor
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3. Datum izbire: 11. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 2 osebni vozili z bencinskim motorjem prostornine do 1800 ccm, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v skladu z razpisno dokumentacijo; najprimernejša cena, številčnejša servisna mreža, višja stopnja varnosti
vozila, ugodnejši dobavni rok in daljši garancijski rok.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Alpetour Remont, d.d.,
Kranj, Ljubljanska cesta 22, Kranj.
7. Pogodbena vrednost: 7,599.999,20
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,639.713,44 SIT, 6,018.378 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: 25. 3. 2002.
Ustavno sodišče Republike Slovenije

Ob-66507
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona.
2. Naslov naročnika: Gasilska cesta 2,
9250 Gornja Radgona.
3. Datum izbire: 4. 3. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nadgradnja tehničnega vozila TV.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena 40%,
– kakovost 50%,
– plačilni pogoji 10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: METTIS d.o.o., Koroška cesta 62, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 11,600.400
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,121.494,40 SIT, 12,110.196 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 23. 3. 2002.
Prostovoljno gasilsko društvo
Gornja Radgona

Št. 02/2001-11
Ob-66592
1. Naročnik: Premogovnik Velenje, javno podjetje za pridobivanje lignita d.d.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta
78, 3320 Velenje, tel. 03/899-61-00, faks
03/586-91-31.
3. Datum izbire: 20. 2. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: blago strojne opreme II.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: pogoji po razpisno ponudbeni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sklop I: razveljavitev postopka, ponovitev razpisa,
– sklop II: postopek s pogajanji,
– sklop III: Mins No 1, d.o.o., cesta Simona Blatnika 18, 3320 Velenje.
7. Pogodbena vrednost: sklop III:
16,688.474,88 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop I: 5,
– sklop II: 1,
– sklop III: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: sklop III: 17,797.800 SIT,
16,688.474,88 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za sklop I. se postopek ponovi.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 3. 2002.
Premogovnik Velenje d.d.

Su 57/02-15
Ob-66566
1. Naročnik: Ustavno sodišče Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana.

Št. 404-08-376/01-7
Ob-66603
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana, faks 01/431-81-64.
3. Datum izbire: /
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4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: športni copati, 3000 parov, Centralno skladišče MORS, Miheličeva ulica,
Ljubljana-Šentvid.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na razpis je prispela ena
ponudba, ki jo je naročnik neodprto vrnil
ponudniku.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: ena.
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: 25. 3. 2002.
Ministrstvo za obrambo

ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj
Št. 182/02
Ob-66427
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Žalec d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nade Cilenšek 5,
3310 Žalec.
3. Datum izbire: 28. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda Dobrič - Andraž (dokončanje del).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena: 70% (maksimalno
70 točk),
– reference: 15% (maksimalno 15 točk),
– strokovna usposobljenost ponudnika:
15% (maksimalno 15 točk).
Najugodnejša je bila ponudba, ki je po
zgoraj navedenih merilih prejela najvišje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Plima d.o.o. Žalec, Cesta
žalskega tabora 14, 3310 Žalec.
7. Pogodbena
vrednost:
30,703.173,35 SIT (z vključenim DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 9,460.970 SIT (brez
DDV).
9. Število prejetih ponudb: 9 prejetih
ponudb (vse so bile pravilne).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 37,444.885 SIT (z vključenim DDV),
30,703.173 SIT (z vključenim DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2002.
Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.
Ob-66519
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,
6000 Koper.
3. Datum izbire: 11. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova vozišča, pločnika in meteorne kanalizacije na Rozmanovi ulici v Kopru (odsek: Jurčičeva ulica - Kovačičeva ulica) in ulici II. Prekomorske brigade (odsek: Rozmanova ulica - Kovačičeva ulica) v Kopru.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Grafist d.o.o., Ankaranska 7, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 17,190.552
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,267.093 SIT, 17,190.552 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ena od ponudb je bila izločena kot
nepravilna, ker dokazilo o finančni sposobnosti ni bilo ustrezno oziroma pozitivno.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
Mestna občina Koper
Ob-66590
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.
2. Naslov naročnika: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-52-100.
3. Datum izbire: 18. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izdelava dostavnega
nadkopa od k. 270 do k. 300 na RTH,
d.o.o. – obrat Trbovlje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponujena cena, rok izvedbe, rok plačila, fiksnost cen in garancijska
doba. Izbrani ponudnik je bil izbran na podlagi nižje ponujene cene.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: RGS, d.d., Ljubljana, Dimičeva 16, 1109 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 62,098.960
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3 (od teh 1
nepravilna).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 63,900.110 SIT brez DDV;
62,098.960 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2002.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

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. 129-02/2002
Ob-66357
1. Naročniki: Republika Slovenija, Urad
Vlade RS za informiranje, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnikov: Urad Vlade RS za
informiranje, Slovenska 29, 1000 Ljubljana;
Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova
25, 1000 Ljubljana; Ministrstvo za obrambo,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: /
6. Vrsta in obseg storitev: izdaja posebne priloge publikacije NATO’s Nations
o Sloveniji kot kandidatki NATO.
4. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Moench Publishing, Heilsbachstrasse 26, D – 53123 Bonn, Germany.
7. Pogodbena vrednost: 48.258 USD
po srednjem tečaju BS na dan plačila.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo je bilo oddano po 2. točki
prvega odstavka 20. člena Zakona o javnih
naročilih; naročniki so pridobili pozitivno
mnenje Urada za javna naročila št.
38/2002-AP z dne 18. 1. 2002.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 3. 2002.
Urad Vlade RS za informiranje
Št. 34401-0001/02
Ob-66386
1. Naročnik: Občina Škocjan.
2. Naslov naročnika: Občina Škocjan,
Škocjan 67, 8275 Škocjan, telefon/telefaks: 07/307-63-10, e-naslov: skocjan.obcina@siol.net.
3. Datum izbire: 4. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje,
varstvo in obnova lokalnih makadam-
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skih in asfaltnih cest in javnih poti na
območju Občine Škocjan za leto 2002
– št. kategorije 1 – priloga I A – storitve.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Jože Luzar, s.p., Škocjan
72, 8275 Škocjan.
7. Pogodbena vrednost: cene so določene na enoto, pogodbena vrednost pa ne
sme preseči 19,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: cene so določene na enoto, vsota
cen na enoto najvišje ponudbe znaša
415.955,61 SIT in najnižje ponudbe
395.157,53 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: 19. 3. 2002.
Občina Škocjan
Št. 06/2001
Ob-66407
1. Naročnik: Univerza v Mariboru.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 15,
2000 Maribor, tel. 02/23-55-280, faks
02/23-55-211.
3. Datum izbire: 18. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: založniške
in tiskarske storitve.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena,
– čas opravljanja storitev.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Koda Press d.o.o., Nova
ul. 31, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 20,030.940
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,030.940 SIT, 30,029.331,60
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 3. 2002.
Univerza v Mariboru
Št. 403-2/02
Ob-66426
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1502 Ljubljana, tel. 01/478-54-91, telefaks 01/251-45-84.
3. Datum izbire: 15. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanja
računalniško podprtega enoletnega računovodskega sistema Ministrstva za fi-

Št.

nance, v nadaljevanju: MFERAC (I A, zap.
št. 7 - računalniške storitve in sorodne
opreme) za dobo 36 mesecev.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za ocenjevanje ponudb je najnižja skupna cena tipičnih izdelkov (skupna cena).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ixtian Team, d.o.o., Kernikova 2, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: vrednost pogodbe je 1.349,619.840 SIT za obdobje
36 mesecev oziroma 337,404.960 SIT za
prvo leto izvajanja pogodbe, z vključenim
DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 152,507.042 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik je oddal naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave v
skladu z 2. točko prvega odstavka 20. člena ZJN-1, na podlagi pozitivnega mnenja
Urada za javna naročila.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: objava namere (Uradni list RS, št.
66-67 z dne 28. 7. 2000, Ob-32861), postopek po predhodni objavi (Uradni list RS,
št. 61-62 z dne 27. 7. 2001, Ob-52726)
po 1. točki drugega odstavka 20. člena.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2002.
Republika Slovenija
Ministrstvo za finance
Št. 403-2/02
Ob-66428
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,
1502 Ljubljana, telefaks 01/251-45-84.
3. Datum izbire: 1. 2. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje in nadgrajevanje aplikacije za pripravo in analize državnega proračuna
Slovenije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za dodelitev naročila:
vrednost ponudbe, reference podjetja in izkušnje osebja. Končni kriterij za dodelitev
naročila je doseženo najvišje število točk iz
ocenjevalnih meril.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SRC.SI d.o.o., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 101,980.080
SIT za celotno pogodbeno obdobje 36 mesecev.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 155,628.000 SIT in 101,520.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 36-38 z dne 18. 5. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 3. 2002.
Ministrstvo za finance
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Št. 51-2002
Ob-66429
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270
Krško,
tel.
07/480-23-45,
faks
07/492-15-28.
3. Datum izbire: 15. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: prevoz delavcev NEK na delo in z dela.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: po merilih iz razpisne dokumentacije je izbrani izvajalec prejel najvišjo
skupno oceno. Cena 35%, kakovost 35%,
reference 25%, finančna moč podjetja 5%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za vozni red št. 2: Izletnik, d.d., Aškerčeva 20, 3000 Celje; pogodbena vrednost:
8,184.000 SIT,
– za vozni red št. 3: Generalturist, d.o.o.,
Praška 5, 10000 Zagreb; pogodbena vrednost: 10,540.000 SIT,
– za vozni red št. 4: Generalturist, d.o.o.,
Praška 5, 10000 Zagreb; pogodbena vrednost: 10,450.000 SIT,
– za vozni red št. 5: Integral-Brebus,
d.o.o., Cesta svobode 11, 8250 Brežice;
pogodbena vrednost: 6,944.000 SIT,
– za vozni red št. 6: Izletnik, d.d., Aškerčeva 20, 3000 Celje; pogodbena vrednost:
4,464.000 SIT,
– za vozni red št. 7: Izletnik, d.d., Aškerčeva 20, 3000 Celje; pogodbena vrednost:
9,855.000 SIT,
– za vozni red št. 8: Generalturist, d.o.o.,
Praška 5, 10000 Zagreb; pogodbena vrednost: 18,615.000 SIT.
7. Pogodbena vrednost: navedeno v
točki 6.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb:
– za vozni red št. 2: 4 ponudbe,
– za vozni red št. 3: 2 ponudbi,
– za vozni red št. 4: 2 ponudbi,
– za vozni red št. 5: 2 ponudbi,
– za vozni red št. 6: 2 ponudbi,
– za vozni red št. 7: 2 ponudbi,
– za vozni red št. 8: 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za vozni red št. 2: 25.000 SIT/dan 42.500 SIT/dan,
– za vozni red št. 3: 40.000 SIT/dan 42.500 SIT/dan,
– za vozni red št. 4: 40.000 SIT/dan 42.500 SIT/dan,
– za vozni red št. 5: 28.000 SIT/dan 32.000 SIT/dan,
– za vozni red št. 6: 18.000 SIT/dan 23.000 SIT/dan,
– za vozni red št. 7: 27.000 SIT/dan 34.000 SIT/dan,
– za vozni red št. 8: 48.000 SIT/dan 51.000 SIT/dan.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: ga ni bilo.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 20. 3. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
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Št. 9
Ob-66613
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor.
3. Datum izbire: 21. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: zagotavljanje pomoči pri uporabi in implementaciji
Microsoftovih programskih izdelkov –
MAPS.
5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Repro – MS, d.o.o.
Šmatrinska 106, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 19,594.200
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe: 19,594.200 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: 1. točka drugega odstavka
20. člena ZJN-1 postopek s pogajanji brez
predhodne objave.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega
razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 3. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

ZJN-19
Zahteva za objavo obvestila o
izidu javnega natečaja
Na podlagi 102. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo obvestila o
izidu javnega natečaja
Ob-66430
1. Naročnik: MŠZŠ Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, MOC Mestna občina Celje
in ZPI Zavod za planiranje in izgradnjo Celje v
sodelovanju z IZS – Matična sekcija arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana, faks 01/244-12-69, tel.
01/244-11-76 (Urad za investicije), Trubarjeva 3.
3. Opis projekta: javni anonimni enostopenjski natečaj za arhitekturno rešitev Srednje zdravstvene šole v Celju ter
urbanistično in prometno ureditev območja.
4. Število udeležencev: 22.
5. Število tujih udeležencev: /
6. Zmagovalec ali zmagovalci natečaja:
1. nagrado v znesku 2,500.000 SIT prejme elaborat št. 23687.
Avtorji: Vojteh Ravnikar, u.d.i.a., Tanja Košuta, u.d.i.a., Robert Potokar, u.d.i.a., Blaž
Budja, u.d.i.a., Janez Brežnik, štud. arh.
Sodelavci: statika: Dušan Arko, u.d.i.g.,
strojne inštalacije: Andrej Robič, u.d.i.st.,
elektroinstalacije: Tomaž Jevšnikar, u.d.i.e.
2. nagrada v znesku 1,600.000 SIT prejme elaborat št. 54971.
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Avtorji: Špela Nardoni Kovač,, u.d.i.a.,
Miha Kajzelj, u.d.i.a., Bojan Leva, u.d.i.a.
Sodelavci: statika: Ivo Hafner, u.d.i.g.,
strojne inštalacije: Marko Vrabec, u.d.i.st.,
elektroinstalacije: Boštjan Vindšnurer, u.d.i.e.
3. znižano enakovredno tretjo nagrado v
znesku 750.000 SIT prejme elaborat št.
54345.
Avtorji: Boris Briški, u.d.i.a., Sabina Les,
u.d.i.a.
Konzultant: Jurij Kobe u.d.i.a.
Sodelavci: statika: Anton Berce, u.d.i.g.,
strojne inštalacije: Marcel Turk, u.d.i.st., elektroinstalacije: Bojan Germovšek, u.d.i.e.
3. znižano enakovredno tretjo nagrado v
znesku 750.000 SIT prejme elaborat št.
28078.
Avtorji: Aleš Vodopivec, u.d.i.a.
Sodelavci: Benjamin Hafner, štud. arh.,
Tomaž Kučan, štud. arh.
Enakovreden odkup v znesku 500.000
SIT prejme elaborat št. 14202.
Avtor: Bevk in Perović arhitekti, Arhe
d.o.o.
Avtorski tim: Matija Bevk, u.d.i.a., Vasa
J. Perović, MA BiA, Blaž Kundus, u.d.i.a.,
Mitja Zorc, u.d.i.a., Primož Hočevar, u.d.i.a.
Konzultanti: statika: Anjo Žigon, u.d.i.g.
Elea d.o.o., strojne inštalacije: Tomi Celarc, u.d.i.st., Elea d.o.o., elektroinstalacije: Tomi Križaj, el. teh., Elea d.o.o., promet: Gašper Blejec, u.d.i.g., Kono d.o.o.
Enakovreden odkup v znesku 500.000
SIT prejme elaborat št. 21801.
Avtorji: Stolp d.o.o., Aleš Šuligoj, David
Lozej.
Sodelavci: konstrukcija: Bojan Lojk,
strojne inštalacije: Zoran Markovič.
7. Navedba nagrad, kjer je mogoče:
skupaj 6,100.000 SIT neto.
8. Morebitne druge informacije o natečaju: otvoritev razstave natečajnih del 27. 3.
2002 v Celjskem domu, Krekov trg 3, Celje, ob 18. uri. Razstava bo odprta do 10. 4.
2002, vsak delovni dan med 10. in 12. uro
ter 16. in18. uro ter v soboto dopoldne, v
nedeljo zaprto.
9. Datum in številka objave javnega
razpisa natečaja: 19. 3. 2002.
10. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 3. 2002.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Mestna občina Celje in ZPI
IZS Matična sekcija arhitektov,
urbanistov in krajinskih arhitektov

Podelitev koncesij
Št. 314-06-005/2002-600
Ob-66563
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
35/9) 102. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št.
4/99 in 6/01), 2. člena Odloka o določitvi
gospodarskih javnih služb v Občini Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 13/99 in
2/00), Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe nadzorovanja, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih
vodov in zračnikov (Uradni vestnik MO Velenje, št. 3/01), Odloka o podelitvi koncesije

za opravljanje javne službe pregledovanja,
nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov (Uradni vestnik
MO Velenje, št. 3/01) Mestna občina Velenje objavlja
javni razpis
za oddajo koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe
nadzorovanja, pregledovanja in
čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov
in zračnikov
1. Naročnik – koncedent: Mestna občina Velenje.
2. Naslov naročnika: Titov trg 1, 3320
Velenje,
faks
03/896-16-54,
tel.
03/896-16-00.
3. Vrsta in opis storitve: opravljanje gospodarske javne službe nadzorovanja, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvajanja: celotno območje Mestne občine Velenje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega pričetka in dokončanja ali čas izvedbe: od podpisa pogodbe za dobo 5 let, z možnostjo podaljšanja za 3 leta.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, Urad za gospodarske javne službe, kontaktna oseba –
Maksimilijan Arlič, univ. dipl. arh.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14.30, do izteka roka za predložitev ponudb, to je 24. 5. 2002.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 6.000 SIT (v ceno je že vključen 20%
DDV); znesek je potrebno nakazati na TRR
pri Banki Slovenije št. 01000-0100018432.
Pri plačilu je potrebno obvezno navesti sklicno št. 000-99 s pripisom “Razpisna dokumentacija za oddajo koncesije – dimnikarska JS”.
9. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 5. 2002 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: MO Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje – Glavna pisarna/klet/soba št 10.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 5. 2002 ob 11. uri v sejni sobi št. 28/1,
MO Velenje, na naslovu Titov trg 1, Velenje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini
800.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: razvidno
iz razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je zbrana 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. člen Zakona
o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
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15. (a) Ali je oddaja naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov, in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o dimnikarski službi (Ur. l. SRS,
št. 16/74 in Ur. l. RS, št. 14/90), Pravilnik
o rokih in načinu čiščenja in pregledovanja
kurilnih naprav, dimovodov in prezračevalnih naprav ter o meritvah dimne ali druge
emisije kurišč (Ur. l. RS, št. 70/96), Odredba o oskrbi malih kurilnih naprav pri opravljanju javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimovodnih in prezračevalnih naprav zaradi varstva
zraka (Ur. l. RS, št. 2/02), Odloka o načinu
opravljanja gospodarske javne službe nadzorovanja, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov (Uradni vestnik MO Velenje, št. 3/01), Odloka o
podelitvi koncesije za opravljanje javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov (Uradni vestnik MO Velenje, št. 3/01).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitev: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum določitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90 dni,
odločitev o podelitvi koncesije 30 dni po
odpiranju.
17. Merila za ocenitev ponudb: cene storitev 100%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 3. 2002.
Mestna občina Velenje

Javni razpisi
Preklic
Št. 404-50/2002-119
Ob-66699
Zaradi velikega števila pritožb v zvezi z
javnim razpisom: Sofinanciranje svetovanja
in delovanja na področju varstva potrošnikov ter Revije za potrošnike v letu 2002 (Ur.
l. RS 105-106/01) Urad RS za varstvo potrošnikov, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana razveljavlja celoten postopek zgoraj navedenega javnega razpisa.
Javni razpis bo ponovljen v najkrajšem možnem času.
Urad RS za varstvo potrošnikov
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 000-00-09/01
Ob-66570
Na podlagi 5. člena Splošnih pogojev
poslovanja Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Ur. l. RS,
št. 117/00, 24/01, 106/01) (v nadaljevanju: splošni pogoji) Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, javni sklad, objavlja
javni razpis
za kreditiranje okoljskih naložb
25PO02A

Št.

1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev: predmet razpisa so krediti Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije,
javnega sklada (v nadaljevanju sklad) za
okoljske naložbe na ozemlju Republike Slovenije v skupnem znesku 4 milijarde SIT.
Krediti so namenjeni lokalnim skupnostim, gospodarskim družbam in drugim pravnim osebam ter samostojnim podjetnikom
posameznikom za naložbe v:
1. dogradnjo ali novogradnjo komunalnih čistilnih naprav,
2. obnovo ali izgradnjo javnega kanalskega omrežja,
3. izvedbo sanacijskih in drugih del, ki
se nanašajo na prilagoditev mejnim vrednostim, določenim v predpisih na področju
odvajanja odpadnih vod za posamezen vir
onesnaževanja v obdobju največ treh let po
uveljavitvi predpisa, če naložbo izvajajo mala ali srednje velika podjetja,
4. gradnjo ali rekonstrukcijo obratov ali
nakup naprav, namenjenih ločenemu zbiranju, razvrščanju, obdelavi, predelavi in končnemu ravnanju z odpadki z namenom zmanjšanja obremenjevanja okolja,
5. gradnjo ali širitev odlagališč nenevarnih odpadkov oziroma izvedbo sanacijskih
ali drugih del za prilagoditev obstoječih odlagališč za odlaganje nenevarnih odpadkov
predpisanim zahtevam,
6. izrabo obnovljivih virov energije ter kogeneracijo električne in toplotne energije,
7. zmanjšanje izgub toplotne energije v
obstoječih objektih,
8. rekonstrukcijo objektov in naprav z
osnovnim ciljem zmanjšati količino porabljene energije v proizvodnem ciklu,
9. zmanjševanje obremenjevanja okolja
v dejavnostih iz priloge 1 Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prvih
meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 106/01 z dne 21. 12.
2001),
10. zmanjšanje emisij hlapnih organskih
snovi,
11. zmanjšanje onesnaževanja zraka iz
nepremičnih virov,
12. zmanjšanje onesnaževanja zraka v
urbanih naseljih in
13. obnovo in izgradnjo javnih sistemov
za oskrbo s pitno vodo.
Za vse kandidate, razen lokalnih skupnosti in izvajalcev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja veljajo tudi
omejitve iz 1. odstavka 2.b točke tega razpisa.
Naložbe (oziroma faze naložb), za katere
bodo dodeljeni krediti po tem razpisu, morajo biti pričete po 1. 10. 2001 in zaključene do 31. 12. 2003.
2. Pogoji dodeljevanja kreditov
a) usposobljenost kandidata
Na razpis se lahko prijavijo lokalne skupnosti, gospodarske družbe in druge pravne
osebe ter samostojni podjetniki posamezniki. Na razpis se lahko prijavijo tiste gospodarske družbe, ki so po bančni klasifikaciji
razvrščene v bonitetni razred A, B ali C.
b) splošni pogoji kreditiranja
Pri dodeljevanju kreditov veljajo naslednje omejitve državnih pomoči:
V primeru prilagajanja malih in srednje
velikih podjetij novim okoljevarstvenim stan-
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dardom, ki veljajo v Evropski uniji, intenzivnost pomoči ne sme presegati 15% upravičenih stroškov, vendar le v obdobju 3 let od
uveljavitve teh predpisov v Evropski uniji.
Za prilagajanje nacionalnim standardom, če so le-ti strožji od predpisanih v
Evropski uniji ali slednjih sploh ni, intenzivnost pomoči ne sme presegati 30% upravičenih stroškov za velika podjetja in 40%
upravičenih stroškov za majhna in srednje
velika podjetja. Ta določba se uporablja
tudi v primerih prostovoljnega investiranja
v varstvo okolja, ko okoljevarstveni standardi niso predpisani.
Za investicije v varčevanje z energijo, v
kogeneracijo in v obnovljive vire energije intenzivnost pomoči ne sme presegati 40%
upravičenih stroškov za velika podjetja in 50%
za majhna in srednje velika podjetja. V primerih daljinskega ogrevanja z obnovljivimi viri
energije in v primerih kogeneracij, ki kot primarni vir uporabljajo obnovljive vire energije,
se delež pomoči iz prejšnjega stavka poveča
za 10 odstotnih točk, če je sistem daljinskega ogrevanja oziroma proizvodnja iz kogeneracije edini vir oskrbe na zaokroženem območju. V primerih iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena se delež pomoči
poveča za 10 odstotnih točk, če prejemnik
pomoči izvaja svojo dejavnost, ki je predmet
dodeljevanja pomoči, na območju, ki je upravičeno do dodeljevanja regionalne pomoči in
pod pogojem, da se investicija ohrani v regiji
vsaj pet let po zaključku investicije in prejemnik pomoči prispeva najmanj 25% vrednosti
investicije iz lastnih sredstev, ki ne smejo
vsebovati pomoči.
Zgornja meja intenzivnosti pomoči velja
ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali sredstva EU) je pomoč dodeljena
oziroma, če je pomoč dodeljena po več
shemah hkrati.
Vloga za odobritev pomoči mora vsebovati tudi izjavo prejemnika sredstev, koliko
sredstev državne pomoči je že prejel za isti
namen iz drugega javnega vira (točka 3.c
tega razpisa).
Omejitve iz prejšnjega odstavka ne veljajo za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo
infrastrukturnih objektov in naprav oziroma
omrežij ter nabavo mobilnih in drugih osnovnih sredstev republiških in obveznih lokalnih javnih služb varstva okolja, namenjenih
izvajanju javne službe.
Odobreni kredit lahko obsega največ
70% od vrednosti upravičenih stroškov naložbe. Na razpis je mogoče prijaviti le naložbe oziroma faze naložb, ki s strani sklada
še niso bile kreditirane.
Skupna zadolženost kreditojemalca pri
skladu ne sme presegati 1,6 milijarde SIT
(lokalne skupnosti in izvajalci obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva
okolja) oziroma 1 milijarde SIT (ostali kreditojemalci). Krediti se odplačujejo v četrtletnih obrokih. Odplačilna doba lahko znaša
največ 15 let z vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice lahko znaša največ dve leti. V primeru izvajanja obvezne
lokalne gospodarske službe varstva okolja
po koncesijski pogodbi je odplačilna doba
odvisna tudi od časa trajanja koncesije.
Kredit bo potrebno zavarovati s predložitvijo:
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– štirih bianco menic s pooblastilom za
izpolnitev
in
– enega ali več izmed naslednjih zavarovalnih instrumentov (ne velja za lokalne skupnosti):
1. ustrezno zavarovanje s strani države;
2. nepreklicna brezpogojna garancija na
prvi poziv prvovrstne banke;
3. drugo prvovrstno zavarovanje, opredeljeno v Sklepu Banke Slovenije (v nadaljevanju: sklep) o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic (Ur. l. RS, št. 32/99);
4. poroštvo občine za izvajalce gospodarskih javnih služb;
5. za sklad sprejemljiva hipoteka na tržno zanimivi nepremičnini, ki se praviloma ne
uporablja za namene družbenih dejavnosti
oziroma javne infrastrukture, v vsaj dvakratni vrednosti kredita sklada, ki so mu prištete
terjatve, ki so že vpisane v zemljiško knjigo;
6. zastava vrednostnih papirjev, ki po
sklepu iz 3. alinee tega odstavka niso opredeljeni kot prvovrstno zavarovanje in kotirajo na borzi;
7. druga, po posebnem predhodnem
dogovoru za sklad sprejemljiva zavarovanja,
ki nudijo zadostno zavarovanje za izpolnitev
dolžnikovih obveznosti.
Razen v primeru, ko je kreditojemalec
lokalna skupnost ali samostojni podjetnik
posameznik, mora v primeru zavarovanja z
instrumenti iz 5., 6. in 7. alinee prejšnjega
odstavka predhodno pridobiti tudi pozitivno
bonitetno mnenje od pooblaščenega izvajalca za ugotavljanje bonitete kreditojemalcev in njihovih investicijskih programov ali
poslovnih načrtov z ekonomskega vidika.
Lista pooblaščenih ocenjevalcev je sestavni
del razpisne dokumentacije.
Letna obrestna mera je:
– 1,5% za kredite, zavarovane z instrumenti iz alinej 1 – 4 tretjega odstavka te
točke in kredite lokalnim skupnostim;
– 1,6% za kredite, zavarovane z instrumenti iz alinej 5 – 7 tretjega odstavka te
točke;
– 1,0% za kredite, s katerimi se financirajo investicije na območju narodnih, regijskih in krajinskih parkov, ne glede na vrsto
zavarovanja.
Za obračun revalorizacije se uporablja
temeljna obrestna mera (TOM), ki jo skladno z zakonom o predpisani obrestni meri,
zamudnih obrestih in temeljni obrestni meri
(Ur. l. RS, št. 45/95) predpisuje Banka Slovenije. V primeru spremembe predpisanega načina revalorizacije si sklad pridržuje
pravico do spremembe obrestnih mer.
c) prednostni kriteriji in merila za dodeljevanje kreditov
Prednost pri dodelitvi kredita imajo kandidati, ki v postopku vrednotenja vlog skladno z 12. členom splošnih pogojev dosežejo višje število točk.
Kriteriji za vrednotenje vlog in določitev
vrstnega reda kandidatov za pridobitev kredita so:
– pripravljenost projekta (največ 10 točk)
(delež sofinanciranja, stopnja pripravljenosti za začetek del, delež lastnih virov);
– okoljski kriteriji (največ 30 točk) (trajnostni razvoj, celovit pristop investitorja k reševanju okoljske problematike, izpolnjevanje
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mednarodnih obveznosti, stopnja prioritete
iz nacionalnega programa varstva okolja);
– ustreznost tehnoloških rešitev (največ
20 točk);
– stopnja ogroženosti okolja (največ 40
točk) (zavarovana območja – narodni, regijski in krajinski parki, narodni rezervati in
naravni spomeniki, okoljsko občutljivejša
območja, stopnja zmanjšanja obremenitve
okolja).
Kriteriji so podrobneje razloženi v splošnih pogojih in razpisni dokumentaciji.
d) višina kredita
Do kredita so upravičeni kandidati, ki dosežejo vsaj 25 točk. Doseženemu številu točk
se prišteje število 15. Dobljeno število pomeni delež (v%) kreditiranja upravičenih stroškov naložbe. Delež kreditiranja naložbe ne
more v nobenem primeru preseči 70%.
3. Vsebina vloge
Prijava za dodelitev kredita mora vsebovati:
a) vlogo za dodelitev kredita s podatki o
kandidatu in naložbi (sestavni del razpisne
dokumentacije) z dokazili, zahtevanimi v razpisni dokumentaciji;
b) dokazila o usposobljenosti, opredeljena v razpisni dokumentaciji;
c) izjavo kandidata o že prejetih sredstvih državne pomoči za nameravano investicijo iz drugih javnih virov;
d) gradbeno dovoljenje, enotno dovoljenje za gradnjo ali odločbo o dovolitvi priglašenih del za kreditirano naložbo oziroma če
gre za naložbo, za katero takšno dovoljenje
ni potrebno, izjavo/dokazilo proizvajalca
opreme o skladnosti z okoljskimi predpisi;
e) projektno dokumentacijo in poročilo
oziroma strokovno oceno o vplivih naložbe
na okolje, skladno z opredelitvijo v razpisni
dokumentaciji;
f) investicijsko dokumentacijo za obravnavano naložbo, izdelano v skladu z metodologijo, opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
Pred dodelitvijo kredita bodo morali kandidati poravnati vse zapadle obveznosti do
sklada, pred sklenitvijo kreditne pogodbe
pa bodo morali upravičenci plačati stroške
sklenitve kreditne pogodbe skladno s tarifnim pravilnikom sklada ter predložiti sklep
ustreznega organa o najemu kredita in menice, v primeru, da je kreditojemalec občina, pa še soglasje ministra, pristojnega za
finance, k pogodbi o zadolžitvi.
Pred prvim črpanjem sredstev bodo morali kandidati predložiti še ustrezne zavarovalne instrumente, tisti po Zakonu o javnih
naročilih pa tudi sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika.
4. Črpanje odobrenega kredita
Odobreni kredit lahko upravičenec črpa
na podlagi sklenjene kreditne pogodbe, ki jo
sklene najkasneje 90 dni po prejemu odločbe o odobritvi kredita. Rok za sklenitev pogodbe se lahko izjemoma podaljša, vendar
največ za enako obdobje. Črpanje kredita je
dokumentarno. Ustrezni deleži sredstev bodo kreditojemalcem oziroma izvajalcem nakazovani po predložitvi ustreznih dokumentov (pogodbe, računi, predračuni, mesečne
situacije dotlej opravljenih del).
5. Informiranje kandidatov
Dodatne informacije lahko kandidati pridobijo na Ekološko razvojnem skladu Re-

publike Slovenije, javnem skladu, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, tel. 01/241-48-20,
telefaks 01/241-48-60 in na spletni strani
www.ekosklad.si.
6. Rok in način prijave
Razpis je odprt do porabe razpisanih
sredstev oziroma najkasneje do 15. 3.
2003. Obravnavane bodo vloge, ki bodo
prispele na sklad v času od 1. 4. 2002 do
zaključka razpisa.
Kandidati se lahko dogovorijo za pošiljanje razpisne dokumentacije na njihov naslov vsak delovni dan od 29. 3. 2002 dalje
na Eko skladu, j.s., Trg republike 3, 1000
Ljubljana, tel. 01/241-48-20. Pred pošiljanjem razpisne dokumentacije morajo kandidati posredovati dokazilo o plačilu stroškov
tiskovin v višini 15.000 SIT ter navesti naslov, tel./telefaks in kontaktno osebo kandidata, naziv naložbe, šifro namena, v katerega se naložba uvršča ter okvirno višino
zaprošenih sredstev.
Vloge na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami je treba oddati za vsako
naložbo posebej.
Ob vložitvi vloge so kandidati dolžni plačati upravno takso v višini 200 točk oziroma
na dan objave razpisa 3.200 SIT. Upravno
takso plačajo v upravnih kolekih, ki jih pripnejo na vlogo.
7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi sredstev upravičencem se uporablja postopek, določen z
Zakonom o splošnem upravnem postopku
(Ur. l. RS, št. 80/99 in 70/00). Zoper
odločbo ima kandidat pravico pritožbe na
Ministrstvo za okolje in prostor.
Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, javni sklad
Ob-66597
Na podlagi proračuna Republike Slovenije za leti 2002 in 2003 (Uradni list RS, št.
103/01) in 74. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 66/01) objavlja
Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za
prostorsko planiranje (v nadaljevanju: Urad)
javni razpis
za subvencioniranje izdelave občinske
prostorske dokumentacije v letih 2002
in 2003
1. Ime in sedež uporabnika: Ministrstvo
za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko
planiranje, Dunajska 21, 1001 Ljubljana,
p.p.653.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
subvencioniranje občin v letih 2002 in 2003
pri izvedbi urbanističnih in drugih delavnic,
javnih natečajev in natečajev z vabljenimi
udeleženci ter drugih oblik strokovnega dela za pridobitev variantnih strokovnih rešitev, s katerimi bo spodbujeno in pospešeno
reševanje pomembnejših problemov urbanističnega in krajinskega ter regionalnega
prostorskega načrtovanja.
Prednostna področja dela, ki jih občine
lahko prijavijo za subvencioniranje, so:
– zasnove racionalnih oblik stanovanjske
gradnje kot podlage za izdelavo urbanistične in arhitekturne dokumentacije za uresničevanje nacionalnega stanovanjskega programa, zlasti na področju graditve neprofitnih in socialnih stanovanj;
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– prenova naselij, sanacija razvrednotenega ali neizkoriščenega urbanega prostora; dopolnjevanje, zaokroževanje in reorganizacija grajenih struktur;
– urbanistične in krajinske prilagoditve
prostorskih struktur v vplivnih območjih graditve državne infrastrukture;
– prostorske ureditve priobalnih zemljišč
morja, jezer in drugih voda ter ostalega naravnega javnega dobra.
3. Pogoji subvencioniranja
Na razpis se lahko prijavijo občine, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– pravno-formalno urejene in zakonito
sprejete prostorske planske akte;
– zaposlenega prostorskega planerja –
urbanista, ki je usposobljen za strokovno
pripravo in usmerjanje izvajanja prijavljene
naloge ali kako drugače formalno zagotovljeno opravljanje tehnično-strokovnih nalog
v zvezi z urbanističnim načrtovanjem naselij
in drugih posegov v prostor.
– naloga mora biti zasnovana v takem
obsegu, da bo zagotovljen zaključek prve
faze do 15. 10. 2002 (33%), druge s predstavitvijo konkretnih rezultatov dela pa do
15. 10. 2003 (67%), v času teh obdobij
morajo biti porabljena dodeljena sredstva
za posamezno obdobje;

– pri izvedbi urbanistične delavnice mora biti zagotovljena interdisciplinarna sestava udeleženih strokovnjakov s področja urbanizma, arhitekture, krajinske arhitekture,
komunale oziroma gradbeništva in druge infrastrukture ter drugih izvedencev v odvisnosti od predmeta dela;
– pri vseh oblikah dela mora praviloma
sodelovati vsaj ena skupina študentov pod
vodstvom mentorja, pri urbanističnih natečajih pa je zaželena mednarodna
udeležba;
– prejemnik subvencije bo moral zagotoviti najmanj 50% sredstev od predvidenega skupnega zneska sredstev, potrebnih za
izvedbo naloge; subvencija pa lahko znaša
največ 5,000.000 SIT;
– posamezna občina oziroma regionalna razvojna agencija lahko kandidira s
predlogom za subvencioniranje le ene
naloge.
Za sofinanciranje izvedbe nalog medobčinskega oziroma regionalnega pomena lahko kandidirajo tudi regionalne razvojne
agencije, ki imajo ta status priznan na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in so pooblaščene s strani
občine.
4. Merila za dodelitev subvencije

Merila

1.

2.

3.

4.

5.

Vrednost merila
%

Skladnost in utemeljenost naloge glede na razpisana
prednostna področja dela
Skladnost:
· ustrezna
· delno ustrezna
· neustrezna
Kakovost programa izvedbe naloge
Celovitost in podrobnost programa
· zadovoljiva
· delno zadovoljiva
· nezadovoljiva
Pomembnost problematike
Problematika:
· zelo pomembna
· pomembna
· manj pomembna
Sorazmernost obsega dela in predlagane cene
Sorazmernost:
· ustrezna
· manj ustrezna
· neustrezna
Umeščenost obravnavanega območja v območje za
dodeljevanje spodbud glede na navodilo o prednostnih
območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni
regionalni razvoj
Umeščenost v območje:
· območje A
· območje B
· območje C
· območje D
Skupaj:

Način uporabe meril:
1. Skladnost in utemeljenost naloge glede na razpisana prednostna področja dela
Število točk je odvisno od skladnosti in
dobre utemeljenosti naloge glede na razpisana prednostna področja dela. Za ustrezno skladne se štejejo tiste naloge, ki so
skladne z vsaj enim od razpisanih prednostnih področij ter dobro utemeljene. Za delno ustrezno skladne se štejejo tiste naloge,
ki so sicer skladne z vsaj enim od razpisanih

Št.

30%
30%
100%
50%
0%
30%
30%
100%
50%
0%
20%
20%
100%
50%
0%
10%
10%
100%
50%
0%

10%
10%
100%
75%
50%
25%
100%

Max.
točke

30
30
30
15
0
30
30
30
15
0
20
20
20
10
0
10
10
10
5
0

10
10
10
7,5
5
2,5
100

prednostnih področij dela, vendar je to slabo utemeljeno.
2. Kakovost programa izvedbe naloge
Upošteva se ali je v nalogi program predstavljen dovolj celovito, kvalitetno in podrobno, od česar je odvisno tudi število točk.
3. Pomembnost problematike
Število točk je odvisno ali ima naloga
državni, regionalni ali lokalni pomen. Pomembnost mora biti opredeljena v ustreznih
dokumentih. Za zelo pomembno se šteje
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tista problematika, ki ima državni pomen, za
pomembno tista z regionalnim pomenom,
za manj pomembno pa tista z lokalnim pomenom.
4. Sorazmernost obsega dela in predlagane cene
Ocenjuje se ali je predlagana cena
ustrezna glede na zastavljen obseg in vrednotenje dela v nalogi. Od ustreznosti je
odvisno število točk.
5. Umeščenost obravnavanega območja
v območje za dodeljevanje spodbud glede
na navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj.
Ocenjuje se v katero skupino za dodeljevanje spodbud glede na navodilo o
prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni
razvoj (Ur. l. RS, št. 44/01) spada obravnavano območje. Od tega je odvisno tudi
število točk.
Posamezna merila so ovrednotena v točkah, oziroma v odstotkih. Seštevek vseh
meril je 100 točk, oziroma 100%.
5. Okvirna višina sredstev in način subvencioniranja
Urad je za subvencioniranje nalog na
podlagi tega razpisa predvidel sredstva v
skupnem okvirnem znesku 65,000.000
SIT. Od tega 21 milijonov SIT v letu 2002 in
44 milijonov SIT v letu 2003.
Subvencionirane bodo tiste naloge, ki
bodo prejele 75 točk ali več.
Če bo upravičencev do subvencij več
kot je razpoložljivih proračunskih sredstev,
se bo vsem prejemnikom delež subvencioniranja sorazmerno v enakem odstotku zmanjšal.
Posamezna občina oziroma regionalna
razvojna agencija lahko kandidira s predlogom za subvencioniranje le ene naloge, katere prva faza bo obsegala 33% del in bo
zaključena do 15. 10. 2002, druga faza,
pa 67% del, s predstavitvijo konkretnih rezultatov dela pa mora biti zaključena do
15. 10. 2003.
6. Rok in način prijave
Rok za oddajo prijav je ponedeljek, 6.
maja 2002. Prijave morajo do tega dne prispeti po pošti oziroma biti oddane do 13.
ure v tajništvu Urada RS za prostorsko planiranje, Dunajska 21, I. nadstropje, soba
113, Ljubljana. Prijava mora biti v zaprti ovojnici, opremljeni z imenom in naslovom predlagatelja ter napisom “Ne odpiraj – Vloga
za subvencije”.
Odpiranje prijav, ki ne bo javno, bo opravila strokovna komisija uporabnika v torek,
7. maja 2002.
Prijavljene občine bodo o izboru predlogov obveščene najkasneje v 20 dneh po
zaključenem roku za oddajo prijav.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji prejmejo v tajništvu Urada na prej navedenem naslovu od dneva objave razpisa vsak
delovni dan od 9. do 13. ure ali po pošti na
njihovo zahtevo.
Občine lahko dobijo dodatne informacije do poteka roka za oddajo prijav na Uradu
na prej navedenem naslovu vsak delovni
dan med 9. in 14. uro – odgovorna oseba:
Mojmir Prelog, tel. 01/478-72-15.
Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje
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Ob-66543
Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 119/00), Zakona o
RUJDQL]DFLML LQ GHORYQHP SRGURþMX PLQLVWUVWHY 8U O 56 ãW    LQ   =DNRQ R UD]YRMX PDOHJD
gospodarstva (Ur. l. RS, št. 18/91), Zakona o pospeševanju turizma (Ur. l. RS, št. 57/98), Zakon o podpori gospodarskim
GUXåEDP SUL UD]YRMX QRYLK WHKQRORJLM LQ Y]SRVWDYOMDQMX LQ GHORYDQMX QMLKRYLK UD]YRMQLK HQRW Y REGREMX RG OHWD  GR
20003 (Ur. l. RS, št. 99/99), Zakon o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91)
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo) objavlja
5$=3,6(=$3263(â(9$1-(32'-(71,â79$,1.21.85(1ý1267,
V LETU 2002 KOT DEL PROGRAMA UKREPOV ZA POSPEŠEVAN-(32'-(71,â79$,1.21.85(1ý1267,=$
OBDOBJE 2002 - 2006
NLSUHGVWDYOMDMRRSHUDWLYQLQDþUWL]YDMDQMDSROLWLNHUD]YRMDSRGMHWQLãNHJDVHNWRUMDLQNRQNXUHQþQRVWL]YLGLNDGRGHOMHYDQMD
ILQDQþQLK VSRGEXG GUåDYQLK SRPRþL  SRGMHWMHP Y VNODGX ] ]DVWDYOMHQLPL FLOML UD]YRMQH SROLWLNH  3URJUDP GRORþD FLOMH LQ
prioritete za obdobje 2002- QDPHQH WHU SRJRMH LQ NULWHULMH ]D GRGHOMHYDQMH GUåDYQLK SRPRþL Y QDGDOMHYDQMX
razvojnih spodbud).
3URJUDPL UD]YRMD SRGMHWQLãNHJD VHNWRUMD LQ NRQNXUHQþQRVWL ]DMHPDMR XNUHSH LQ DNWLYQRVWL XVPHUMHQH Y XUHVQLþHYDQMH
WHPHOMQHJD GROJRURþQHJD FLOMD SRVSHãHQH JRVSRGDUVNH UDVWL LQ SRYHþDQMH NRQNXUHQþQRVWL SRGMHWLM LQ GUåDYH 1RYD
HNRQRPLMD RVWDMD NRQFHSW JRVSRGDUVNH UDVWL NL MH ]DVQRYDQD QD L]NRULãþDQMX SUHGQRVWL QRYLK WHKQRORJLM 0Rþ QRYH
ekonomije temelji na idejah, znanju in informacijah.
3ROLWLND SRVSHãHYDQMD SRGMHWQLãNHJD VHNWRUMD LQ NRQNXUHQþQRVWL MH ]DWR XVPHUMHQD K NUHSLWYL NOMXþQLK IDNWRUMHY XVSHKD
podjetij v razmerah nove ekonomije (tehnologija, inovativnost, fleksibilnost in podjetništvo) in se izvaja v programih, ki
]GUXåXMHMR YUVWR PHG VHERM SRYH]DQLK VLQHUJLþQLK XNUHSRY QD SRGURþMX UHJXODWLYH LQ QHSRVUHGQLK VSRGEXG GUåDYH ]D
SULGRELYDQMHNRQNXUHQþQLKSUHGQRVWLYSRJRMLKJOREDOQHNRQNXUHQFHLQL]EROMãDQMHJRVSRGDUVNHYitalnosti regij.

329=(7(.,=+2',âý,1&,/-(9352*5$0$=$3263(â(9$1-(32'-(71,â79$,1.21.85(1ý1267,=$
OBDOBJE 2002 - 2006
I. OKVIR PROGRAMA
,]KRGLãþD
0HGQDURGQHSULPHUMDYHNDåHMRGDMH6ORYHQLMDPHGQDMXVSHãQHMãLPLWUDQ]LFLMVNLPLGUåDYDPL in se po temeljnih kazalcih
YVH EROM SULEOLåXMH LQ L]HQDþXMH ] GUåDYDPL þODQLFDPL (8 ,PD VWDELOQR JRVSRGDUVNR UDVW XUDYQRWHåHQH VWDELOQH MDYQH
ILQDQFHRGSUWRJRVSRGDUVWYRXVSHãQRPRQHWDUQRSROLWLNRSDGDMRþREUH]SRVHOQRVWWHUSUHGYVHPYVHPRåQRVWLGD svoj
razvoj še bolj pospeši. V letu 2000 je BDP znašal 9.105 USD,PHUMHQ]LQGHNVRPNXSQHPRþLSDSUHNR86'NDU
SUHGVWDYOMDYHþNRWSRYSUHþMD(86WRSQMDEUH]SRVHOQRVWLVHMH]DþHOD]PDQMãHYDWLOHWDLQMHVSDGODQD
12% v letu 2000. SWRSQMD EUH]SRVHOQRVWL SR PHWRGRORJLML ,/2 MH ELOD Y OHWX   NDU MH QLåMH NRW Y QHNDWHULK
GUåDYDK(8,]YR]MHYOHWXGRVHJHO%'3
Kljub pomembnim strukturnim spremembam in pozitivnih trendih rasti, pa ostajajo pomembni strukturni problemi, zaradi
NDWHULKMHVWRSQMDNRQNXUHQþQRVWLVORYHQVNHJDJRVSRGDUVWYDLQSRGMHWLMQLåMDRGPRåQH 1

 8JRWRYLWYH SUHGQRVWL LQ SRPDQMNOMLYRVWL NRQNXUHQþQHJD SRORåDMD 6ORYHQLMH L]KDMDMR L] SRGUREQLK ãWXGLM NL VR ELOH RSUDYOMHQH
(Benchmarking Slovenia, An Evaluation of Slovenia's competitiveness, strengths and weaknesses, Ministry of Economic Affairs,
3RYHþHYDQMHNRQNXUHQþQHVSRVREQRVWLVORYHQVNLKSRGMHWLM0LQLVWUVWYR]DJRVSRGDUVNHGHMDYQRVWL6ORYHQVNLSRGMHWQLãNL
observatorij 2000, Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij, Ekonomsko poslovna fakulteta v Mariboru, 2000) in so
zajete tudi v naslednjih strateških dokumentih:
•
Strategije gospodarskega razvoja Slovenije (2000)
•
Strategije razvoja malih in srednjih podjetij in podjetništva v Sloveniji, za obdobje 2001-2005 (2000),
•
6WUDWHJLMLSRYHþHYDQMDNRQNXUHQþQHVSRVREQRVWLVORYHQVNHLQGXVWULMH LQ 

1

•

3URJUDPXSRGSRUHJRVSRGDUVNLPGUXåEDPSULUD]YRMXQRYLKWHKQRORJLMLQY]SRVWDYOMDQMXLQGHORYDQMXQMLKRYLKUD]YRMQLKHQRW
(2000).
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♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦

Št.
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*RVSRGDUVWYRMHãHYHGQRSUHYHþRGYLVQRRGWUDGLFLRQDOQLKLQGXVWULMVNLKSDQRJ5HODWLYQRQL]HNGHOHå]DSRVOHQLKLQ
kapitala v industrijah, ki danes predstDYOMDMRJRQLORJRVSRGDUVNHUDVWL UDþXQDOQLãNDRSUHPDNRPXQLNDFLMVNDRSUHPD
SUHYRGQLNLELRWHKQRORJLMD MHHGHQSRPHPEQLKGHMDYQLNRYNL]DYLUDMRSULKRGQMLJRVSRGDUVNLUD]YRMLQNRQNXUHQþQRVW
slovenskega gospodarstva.
Trend ustanavljanja novih podjetij jHYXSDGDQMXQRYD]DVHEQDSRGMHWMDVRYHþLQRPD]HORPDMKQDUDVWYHþLQHOH-teh
MHUD]PHURPDSRþDVQDSROHJWHJDMHGHOHåPDOLKSRGMHWLM]QRYLPLWHKQRORJLMDPL]DQHPDUOMLY
Produktivnost slovenske industrije zaostaja za produktivnostjo v razvitih gospodarstvih. Bruto dodana vrednost na
]DSRVOHQHJDMHELODYOHWXãHYHGQRVNRUDMWULNUDWQLåMDNRWEUXWRGRGDQDYUHGQRVWQD]DSRVOHQHJDYSULPHUOMLYLK
industrijah v EU.
3RVOHGLFDMHUD]PHURPDVODEDL]YR]QDNRQNXUHQþQRVWSUHGHORYDOQHLQGXVWULMH,]YR]QDNRQNXUHQþQRVW6ORYHQLMHMHY
2
SULPHUMDYL GUåDY ýHãNH 0DGåDUVNH 3ROMVNH LQ 6ORYHQLMH QDMQLåMD . V obdobju 1993 – 1997 je Slovenija dosegala
izvozno rast v delovno intenzivnih panogah, kljub temu da je cena dela v Sloveniji relativno visoka.
'HOHå YKRGQLK QHSRVUHGQLK WXMLK LQYHVWLFLM Y UD]PHUMX GR %'3 MH  QLåML NRW Y SULPHUOMLYLK VUHGQMH HYURSVNLK GUåDYDK
0DGåDUVND ýHãND LQ 3ROMVND  SUDY WDNR SD MH WXGL QLåML GHOHå L]KRGQLK GRPDþLK LQYHVWLFLM þH JD SULPHUMDPR ]
0DGåDUVNR(VWRQLMRLQ/DWYLMR YOHWX6ORYHQLMD0DGåDUVND(VWRQLMDLQ/DWYLMD 
Podjetniška klima je še vedno premalo vzpodbudna. Ustanavljanje novih, visokotehnoloških podjetij zlasti v
SUHGHORYDOQLLQGXVWULMLMHPQRJRPDQMãHNRWYUD]YLWLKGUåDYDK6ORYHQLMD]DWRWUHQXWQRQHL]NRULãþDPRåQRVWLNLELMLK
SRWHQFLDOQRLPHODLQSRWUHERYDODYQDORåEDKLQWHKQRORJLMLGYHKNOMXþQLKGROJRURþQLKGHWHUPLQDQWDKUDVWL
0HGQDURGQH SULPHUMDYH JOHGH QD SRYSUHþMH (8 LQ 2(&' NDåHMR QD SUHQL]NR YODJDQMH Y UD]LVNDYH LQ UD]YRM SUL
þHPHU6ORYHQLMD]DRVWDMDSUHGYVHPSULGHOHåX]DXSRUDEQHLQUD]YRMQHUD]LVNDYH5D]PHURPDQHXJRGQDVWUXNWXUD
YODJDQMLQSUHPDORUD]YLWDVSRVREQRVWLQRYLUDQMDQDND]XMHWDGDERQDMYHþMLUD]YRMQLL]]LY6ORYHQLMHREOLNRYDQMHWDNH
politike, ki bo prispevala k izboljšanju potenciala podjetij za rast.
6LWXDFLMD QD SRGURþMX L]REUDåHYDQMD MH Y 6ORYHQLML UHODWLYQR XJRGQD VDM VR ELOD YODJDQMD Y L]REUDåHYDQMH YHGQR
SRPHPEQDSULRULWHWD UDYHQMDYQHSRUDEH]DL]REUDåHYDQMHGRVHJDSRYSUHþMH2(&'GUåDYWM%'3 YHQGDUVH
soRþD V SUHPDMKQLP GHOHåHP YLVRNR L]REUDåHQH SRSXODFLMH NRW WXGL ] UHODWLYQR QHXVWUH]QR L]REUD]EHQR VWUXNWXUR
SUHPDMKHQ GHOHå YLVRNR L]REUDåHQLK V SRGURþMD QDUDYRVORYQLK LQ WHKQLþQLK YHG YLVRND IXQNFLRQDOQD QHSLVPHQRVW
prebivalstva). Eden najpomembnejših izzivov za Slovenijo je oblikovanje takega procesa pridobivanja znanj, ki bo
XVPHUMHQYSRYHþDQMHSURGXNWLYQRVWL

2. Cilji razvojne politike
3URJUDP WHPHOML QD GROJRURþQLK FLOMLK VWUDWHJLMH JRVSRGDUVNHJD UD]YRMD 6ORYHQLMH WR MH ]PDQMãDQMX JRVSRGDUVNHJD
]DRVWDQND 6ORYHQLMH QDSUDP SRYSUHþMX (8 LQ ]PDQMãDQMX UD]YRMQLK UD]OLN PHG VORYHQVNLPL UHJLMDPL V SRVSHãHYDQMHP
JRVSRGDUVNHUDVWLVSRYHþHYDQMHPJRVSRGDUVNHXþLQNRYLWRVWLLQPHGQDURGQHNRQNXUHQþQRVWLVORYHQVNHJDJRVSRGDUVWYD
ob hkratnem ohranjanju ravni socialne kohezivnosti.
Cilj razvojne politike MH SRYHþDQMH JRVSRGDUVNH XþLQNRYLWRVWL LQ PHGQDURGQH NRQNXUHQþQRVWL VORYHQVNHJD
JRVSRGDUVWYDNLVHRGUDåDY:
•
GRVHJDQMX VWUXNWXUH JRVSRGDUVWYD SULPHUOMLYH V VWUXNWXUR (8 NDU ]DKWHYD KLWUHMãR UDVW LQ SRYHþDQMH GHOHåD
dejavnosti z visoko dodano vrednostjo
•
L]EROMãDQMX NRQNXUHQþQLK VSRVREQRVWL SRGMHWLM NDU SRPHQL ]ODVWL ]PDQMãDQMH ]DRVWDQND Y SURGXNWLYQRVWL
PHUMHQRYEUXWRGRGDQLYUHGQRVWLQD]DSRVOHQHJDYSULPHUMDYLVSRYSUHþMHP(8
•
L]HQDþHYDQMHHNRQRPVNHVSRVRbnosti slovenskih regij.
8UHVQLþHYDQMH FLOMD ]DKWHYD XVWYDUMDQMH RNROMD NL ER VWLPXOLUDOR SRGMHWQLãWYR LQ LQRYDWLYQRVW WHU SRVSHãHQD YODJDQMD Y
NOMXþQH GHMDYQLNH NL SRPHQLMR NRQNXUHQþQR SUHGQRVW SRGMHWLM Y SRJRMLK QRYH HNRQRPLMH WHKQRORãNL UD]YRM LQ LQovacije,
fleksibilnost in organiziranost ter podjetništvo:
•
Tehnološki razvoj in inovativnost. Znanje postaja vse bolj pomemben dejavnik gospodarske rasti. To zahteva
SRYHþHYDQMH YODJDQM Y ]QDQMH LQ þORYHNRY UD]YRM 9 QRYLK NRQFHSWLK JRVSRGDUVNH UDVWL MH YOoga idej in
WHKQRORãNLKLQRYDFLMNOMXþQDNRPSRQHQWDXVWYDUMDQMDERJDVWYD
•
Fleksibilnost in organiziranost. Svetovno najuspešnejša podjetja razvijajo fleksibilno proizvodnjo. Osnovna
]QDþLOQRVWMHVSRVREQRVWXYDMDQMDQHSUHVWDQLKL]EROMãDYYWHKQRORJLMLQRtranji organizaciji in stalno prilagajanje
VSUHPHQMHQLPUD]PHUDPQDWUJX1DVWDMDMRJUR]GLNLSUHGVWDYOMDMRJHRJUDIVNRNRQFHQWUDFLMRSRYH]DQLKþHSUDY
VDPRVWRMQLK SRGMHWLM LQ LQVWLWXFLM NL VR SRPHPEQH ]D GYLJ NRQNXUHQþQRVWL 2PUHåHYDQMH Y JUR]GX RPRJRþD
SUHWRN]QDQMLQLQIRUPDFLMPHGSRGMHWMLSRGMHWMDYPUHåLVRNRWGLQDPLþHQXþHþVHVLVWHP
3RYHþDQD NRQNXUHQFD VLOL SRGMHWMD N QHSUHVWDQHPX ]QLåHYDQMXVWURãNRY2ERMHVNXSDMSRWLVNDUHJLMHGUåDYHY
intenzivno tekmo za nove investicije in ohranjanje obstojHþLK=DYLVRNRNRQNXUHQþQDJRVSRGDUVWYDMH]QDþLOQD
YHOLNDPRELOQRVWSRGMHWLMYLVRNDNRQNXUHQFDPHGUHJLMDPLRGQRVLPHGSRGMHWMLQHWHPHOMLMRQDULYDOVWYXWHPYHþ
na sodelovanju in konkurenci.

2
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Podjetništvo. 'HMDYQLNH NRQNXUHQþQRVWL SRYH]XMH PHG VHERM SRdjetništvo. Moderno podjetništvo je definirano
NRWXVWYDUMDQMHYUHGQRVWL]RGNULYDQMHPSRVORYQLKSULORåQRVWLNLMLKSRGMHWQLNXUHVQLþL]REYODGRYDQMHPWYHJDQMD
LQ PRELOL]LUDQMHP þORYHãNLK ILQDQþQLK LQ PDWHULDOQLK YLURY SRWUHEQLK ]D XVSHK SRGMHWMD %ROM uspešne so tiste
GUåDYH NL KLWUR RGSUDYOMDMR RYLUH LQ L]EROMãXMHMR SRJRMH ]D QDVWDMDQMH QRYLK SRGMHWLM LQ LQVWLWXFLM NHU V WHP
VNUDMãXMHMRþDVUHDOL]DFLMHQRYHSRGMHWQLãNHSULORåQRVWL

3ROLWLNDSRVSHãHYDQMDSRGMHWQLãWYDLQNRQNXUHQþQRVWL]DREGREMH2002-2006
&LOML SROLWLNH SRVSHãHYDQMD SRGMHWQLãWYD LQ NRQNXUHQþQRVWL NL VR ]DMHWL WXGL Y 'UåDYQHP UD]YRMQHP SURJUDPX ]D
obdobje 2002-2006, so usmerjeni v ustvarjanje stimulativnega okolja za podjetništvo in inovativnost ter spodbujanje
YODJDQMYNOMXþQHGHMDYQLNH]DSRYHþDQMHNRQNXUHQþQRVWLSRGMHWLM=DMHWLVRYRNYLUXWUHKSURJUDPRY
-

Znanje za razvoj
,]EROMãDQMHNRQNXUHQþQLKVSRVREQRVWLSRGMHWLM
6SRGEXMDQMHSRGMHWQLãWYDLQL]NRULãþDQMHSRGMHWQLãNLKSULORåQRVWL

V letu 2001 je izvajanje te politike znatQRVSRGEXGLORYODJDQMDSRGMHWLMYNUHSLWHYNOMXþQLKIDNWRUMHYXVSHKDNOMXEWHPXGD
MH GHOHå VRILQDQFLUDQMD GUåDYH Y SRYSUHþMX ]HOR QL]HN 1D UD]SLVH ]D VRILQDQFLUDQMH UD]YRMQLK SURMHNWRY SRGMHWLM QD
SRGURþMXUD]YRMQRUD]LVNRYDOQHGHMDYQRVWLLQWHUQDFLRQDlizacije podjetij in novih investicij, modernizacije organizacije dela
LQSRYHþHYDQMDSURGXNWLYQRVWLSRYH]RYDQMDSRGMHWLMLQUD]YRMDJUR]GRYMHELORSULMDYOMHQLKVNXSQRSURMHNWRYSRGMHWLMY
VNXSQLYUHGQRVWLVNRUDMPLOLMDUGWRODUMHY'UåDYDMHVRILQancirala 507 projektov v skupni vrednosti 5,6 milijarde tolarjev,
kar predstavlja 8% celotne vrednosti.
3UDY WDNR VR ELOL GRVHåHQL SRPHPEQL UH]XOWDWL SUL REOLNRYDQMX UHJXODWLYH VSRGEXGQH ]D SRGMHWQLãWYR LQ NRQNXUHQþQRVW
SRGMHWLM ]ODVWL QD SRGURþMX ]DJRWDYOMDQMD EROM NRQNXUHQþQHJD GRVWRSD VORYHQVNHJD JRVSRGDUVWYD QD WXMH WUJH LQ V WHP
SRYHþDQMD L]YR]D EODJD LQ VWRULWHY VNOHQMHQL VR SRPHPEQL JRVSRGDUVNL VSRUD]XPL ]ODVWL ] GHåHODPL -9( VNODGQR ]
LQWHUHVL JRVSRGDUVWYD  RE VRþDVQHP VSURãþDQMX NRQNXUHQFH QDGRPDþHPWUJX]RGSUDYOMDQMHPDGPLQLVWUDWLYQLKRYLULQ
VNUDMãDQMHPþDVD]DUHJLVWUDFLMRSRGMHWLM
3ROLWLND NRQNXUHQþQRVWL MH WXGL SULVSHYDOD N FLOMX ]DJRWDYOMDQMD VNODGQHJD UHJLRQDOQHJD UD]YRMD Y 6ORYHQLML ] XNUHSL
usmerjenimi v krepitev gospodarske vitDOQRVWL UHJLM L]JUDMHYDQMD UD]YRMQH LQIUDVWUXNWXUH LQ SRGSRUR QRYLP GRPDþLP LQ
tujim investicijam v gospodarsko manj razvitih regijah.
Vizija za naslednje obdobje je nadaljnje ofenzivno spreminjanje strukture slovenskega gospodarstva v
VWUXNWXURþLPERlj prilagojeno zahtevam nove ekonomije.
.OMXþQD XVPHULWHY MH ]DWR ]PDQMãDQMH XJRWRYOMHQH WHKQRORãNH YU]HOL NL VH NDåH Y UHODWLYQR QL]NHP GHOHåX
SRGMHWQLãNLKYODJDQMYUD]YRMQRUD]LVNRYDOQRGHMDYQRVWLQWHKQRORãNLUD]YRMYQHXþLQNRYLWHPSUHQRVXLQDSOLNaciji znanja v
produkte, storitve in proizvodne procese, v nizki funkcionalni usposobljenosti zaposlenih ter pomanjkljivem partnerstvu
med institucijami znanja in gospodarstvom.
8NUHSLSROLWLNHSRVSHãHYDQMDSRGMHWQLãWYDLQNRQNXUHQþQRVWLERGRSULRULWHWQRusmerjeni v ustvarjanje sistemskih pogojev
LQ]DJRWDYOMDQMHGUåDYQLKVSRGEXG]DUD]YRMSRVORYQHNXOWXUHLQVNXSQLKGUXåEHQLKQRUPNLERGRVWLPXOLUDOHLQRYDWLYQRVW
YODJDQMHY]QDQMHLQWHKQRORãNLUD]YRM7RERPRXUHVQLþHYDOLVVSRGEXMDQMHPSUHWRND]QDQMDin tesnejšega sodelovanja
med gospodarstvom in institucijami znanja. S pripravo novega zakona o znanstveno raziskovalni in tehnološko razvojni
dejavnosti bomo zagotovili sistemske podlage za vzpostavitev ustreznih mehanizmov prenosa znanja, z razvojnimi
spRGEXGDPLSDSRGSUOLUD]YRMQRGHMDYQRVWYSRGMHWMLKVNXSQHQDORåEHJRVSRGDUVWYDLQUD]LVNRYDOQLKWHUL]REUDåHYDOQLK
institucij, razvoj tehnološki centrov in parkov ter razvoj inkubatorjev na univerzah.
Nadaljevali bomo s spodbujanjem povezovanja podjetij in razvoja grozdov, to je "odprtih sistemov" kot oblike aktivnega
SRYH]RYDQMD PHG SRGMHWML XQLYHU]DPL LQ GUXJLPL UD]YRMQLPL LQVWLWXFLMDPL NL SRYHþXMHMR VSRVREQRVW JHQHULUDQMD QRYHJD
znanja, nastajanja novih podjetij zaradi potreb grozda (specializacija znanja) ter oblikovanja lastnega trga dela.
3RPHPEQD QRYD XVPHULWHY ]D GRVHJDQMH GROJRURþQH GLQDPLþQH UDVWL VORYHQVNHJD JRVSRGDUVWYD MH UD]YRM WHKQRORãNLK
PUHå1DPHQMHLGHQWLILFLUDWLLQSRGSUHWLYODJDQMDYUD]YRMQRYLKWHKQRORJLMQDWLVWLKSRGURþMLKNMHUY6ORYHQLMLåHREVWDMD
NULWLþQDPDVD]QDQMDLQLQWHUHV]DXSRUDERWHJD]QDQMDYSURGXNWLYQHQDPHQHREVRþDVQHPUD]ãLUMDQMXXSRUDEQRVWLLQ
GRVWRSQRVWLQRYHWHKQRORJLMHQDYVDGUXJDSRGURþMDNLWHWHKQRORJLMHåHSRWUHEXMHMRDOLMRERGRYSULKRGQRVWL
NoYDSULRULWHWDMHWXGLL]EROMãDQMHSURJUDPRYL]REUDåHYDQMDQDSRNOLFQLXQLYHU]LWHWQLLQSRGLSORPVNLUDYQLWHUSULODJRGLWHY
WHK SURJUDPRY SRWUHEDP JRVSRGDUVWYD 3RGODJD ]D VSUHPHPEH ERGR LQIRUPDFLMH L] JUR]GRY LQ WHKQRORãNLK PUHå VDM
SUHGVWDYOMD XUDYQRWHåHQ UD]YRM QD SRGURþMX SRVORYQH RUJDQL]LUDQRVWL SURL]YRGQLK VLVWHPRY LQ þORYHãNLK VSRVREQRVWL
WHPHOMQMLKRYHUDVWLLQNRQNXUHQþQRVWL
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K zmanjšanju tehnološke vrzeli nedvomno prispevajo mednarodne strateške povezave slovenskih podjetij ter prenos
novih tehnologij s tujimi investicijami. 'UXJD NOMXþQD XVPHULWHY SURJUDPD MH ]DWR VSRGEXMDQMH LQWHUQDFLRQDOL]DFLMH
podjetij in pritoka tujih neposrednih investicij.
Analiza ocene stanja z vidika mednarodnega poslovanja in razvoja internacionalizacije je pokazala, da QDMYHþ QDãLK
SRGMHWLMNDUYVHKL]YR]QLNRYGRVHJDQDMQLåMRVWRSQMRL]YR]QHLQWHQ]LYQRVWL GRRGVNXSQHSURGDMH 6NXSLQD
PDMKQLK SRGMHWLM SR L]VOHGNLK LVWH ãWXGLMH  GRVHJD QDMQLåMR VWRSQMR L]YR]QH LQWHQ]LYQRVWL âWXGLMD MH WXGL SRND]DOD GD
izvR]QD SRGMHWMD Y SRYSUHþMX GRVHJDMR YLãMR GRGDQR YUHGQRVW QD ]DSRVOHQHJD OH WD SD QDMEROM RGVWRSD SUL QDMPDQMãLK
L]YR]QLKSRGMHWMLK PLNURSRGMHWMDVRYSRYSUHþMX]DEROMSURGXNWLYQDNRWSRYSUHþQRVORYHQVNRSRGMHWMHYWHMVNXSLQL 
PHGWHPNRSULQDMYHþMLKL]YR]QLNLKUD]OLNDQLYHþWDNRYHOLND SRYSUHþQR 
3RGSRUDLQWHUQDFLRQDOL]DFLMLERSULRULWHWQRXVPHUMHQDQDPDODLQVUHGQMHYHOLNDSRGMHWMDSRPRþSULQMLKRYHPSULODJDMDQMX
zahtevam globalnega trga, krepitvi njihove sposobnosti za vstopanje na noYHWUJHWHUSRYHþHYDQMXL]YR]D
=D SRGSRUR PHGQDURGQHPX SRYH]RYDQMX ERPR RNUHSLOL GLSORPDWVNR PUHåR Y WXMLQL ] QHSRVUHGQLPL UD]YRMQLPL
spodbudami pa podprli strateške projekte podjetij za vstopanje na mednarodne trge in vzpostavljanje strateških
partnerstev.
Nova usmeritev, ki izhaja iz potreb in usmeritev gospodarstva bo spodbujanje izhodnih investicij slovenskih podjetij, zlasti
na trge jugovzhodne Evrope ter strateških povezav s podjetji iz tujine za skupen nastop na tretjih trgih. Analiza je
pokazala, da so za rast gospodarstva zelo pomembna podjetja z dovolj razvitimi sposobnostmi in prednostmi za
QHSRVUHGQD YODJDQMD Y WXMLQL VDM GYLJXMHMR GRGDQR YUHGQRVW SRGMHWQLãNHJD VHNWRUMD LQ GRELþHN L] SRVORYDQMD WXGL GR
60%).
Izgrajevanje okolja, spodbudnega za podjetništvo in inovativnost je naslednja prioriteta v izvajanju politike
SRVSHãHYDQMDSRGMHWQLãWYDLQNRQNXUHQþQRVWL
$QDOL]D QDVWDMDQMD LQ SUHQHKDQMD GHORYDQMD SRGMHWLM NDåH GD ãWHYLOR QRYR XVWDQRYOMHQLK SRGMHWLM L] OHWD Y OHWR SDGD
3RVOHGLþQR s tem se slabša razmerje med nastajanjem in umiranjem podjetij (v letu 2000 je segmentu gospodarskih
GUXåEåH]D]QDWLYHþSUHQHKDQMNRWQDVWDQNRY 
= L]JUDMHYDQMHP VSRGEXGQHJD RNROMD ]D SRGMHWQLãWYR LQ LQRYDWLYQRVW åHOLPR VSUHPHQLWL WUHQG XSDGDQMD XVWDQavljanja
novih podjetij.
Ukrepi za dosego tega cilja so:
RGSUDYDDGPLQLVWUDWLYQLKRYLUWDNRGDERSRGMHWMHPRåQRXVWDQRYLWLYGQHK]PLQLPDOQLPLVWURãNLLQQDHQHP
mestu,
XVSRVDEOMDQMH LQ L]REUDåHYDQMH QD YVHK QLYRMLK SULSUDYD QD SRGMHWQLãNR UD]PLãOMDQMH åH Y RVQRYQLK LQ VUHGQMLK
šolah, ter na fakultetah in visokošolskih institucijah,
izgradnja in razvoj ustreznega podpornega okolja, v katerem bo na razpolago podjetniku vsa strokovna podpora
]DQHPRWHQ]DþHWHNRSUDYOMDQMDGHMDYQRVWLWHU]DUDVWLQUazvoj podjetja,
HQDSRPHPEQLKSRPDQMNOMLYRVWLSRGMHWQLãNHJDRNROMDMHQHUD]YLWWUJNDSLWDOD]ODVWLNDSLWDOD]DUL]LþQHQDORåEHY
produkte in storitve z visoko dodano vrednostjo. Ukrepi so prioritetno usmerjeni v izboljšanje pravnega okolja in
zagotavljanjHVSRGEXG]DSRYHþDQMHUD]SRORåOMLYRVWL]DþHWQHJDLQUL]LþQHJDNDSLWDOD
Iz primerjalne analize slovenskega podjetništva z evropskim je razvidno, da slovenska mala in srednje velika podjetja
zaostajajo za EU glede dodane vrednosti na zaposlenega. Medtem kRMHSRYSUHþQDGRGDQDYUHGQRVWQD]DSRVOHQHJDY
malih in srednje velikih podjetjih v EU 45.000 EUR, je ta v Sloveniji le 17.000 EUR. Razlika se pojavlja tudi glede
prihodkov iz poslovanja na podjetje.
=]DJRWDYOMDQMHPXJRGQHMãLKILQDQþQLKYLURYY]DþHWQL fazi nastajanja podjetja kot tudi v fazi nadaljnjega razvoja in rasti
PDOLKLQVUHGQMHYHOLNLKSRGMHWLMåHOLPRWHUD]OLNH]PDQMãDWLR]LURPDRGSUDYLWL
8NUHSL VR XVPHUMHQL Y ]DJRWDYOMDQMH ]DþHWQHJD NDSLWDOD ODVWQLãNHJD LQ GROåQLãNHJD  Y ]DþHWQL ID]L QDVtajanja in
]DJRWDYOMDQMHPXJRGQHMãLKILQDQþQLKYLURYYID]LUDVWLãLULWYHGHMDYQRVWLLQWHKQRORãNHSRVRGRELWYHSRGMHWLM
Spodbujanje investicij in razvoja novih produktov in storitev kot naslednja usmeritev zajema tri sklope ukrepov:
ukrepe, usmerjene zlasti v krepitev gospodarske osnove regij, ki zaostajajo v razvoju,
ukrepe za pospešitev nastajanja novih, inovativnih podjetij,
WHU XNUHSH ]D VSRGEXMDQMH UD]YRMD WXUL]PD NRW GHMDYQRVWL ] YLVRNLP PXOWLSOLNDFLMVNLP XþLQNRP QD UD]YRM QRYLK
storitev in novih delovnih mest.
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3URJUDPXNUHSRY]DSRVSHãHYDQMHSRGMHWQLãWYDLQNRQNXUHQþQRVWL]DREGREMH-2006
3ROLWLNDUD]YRMDSRGMHWQLãWYDLQNRQNXUHQþQRVWLMHXVPHUMHQDYVLVWHPVNHXNUHSH]DXVWYDUMDQMHEROMVWLPXODWLYQHJDRNROMD
posredne spodbude za razvRM SRGMHWQLãWYD LQ LQRYDWLYQRVWL WHU QHSRVUHGQH ILQDQþQH VSRGEXGH Y QDGDOMHYDQMX XNUHSH 
SRGMHWMHP ]D NUHSLWHY QMLKRYH NRQNXUHQþQH VSRVREQRVWL Y VNODGX ] UD]YRMQLPL FLOML LQ XVPHULWYDPL 3URJUDP ]DMHPD
predstavitev posrednih in neposrednih spodbud podjetjem in drugim organizacijam za pospeševanje podjetništva in
NRQNXUHQþQRVWL
1. PROGRAM: Znanje za razvoj
3URJUDP MH XVPHUMHQ Y SRYHþDQMH XVWYDUMDQMD SUHQRVD LQ XSRUDEH ]QDQM ]D GROJRURþQR VNODGHQ UD]YRM LQ ]DMHPD
naslednje ukrepe:
Namen: Izboljšanje pretoND]QDQMDL]L]REUDåHYDOQLKLQUD]LVNRYDOQLKLQVWLWXFLMYJRVSRGDUVWYR
Cilji:6SRGEXMDQMHVRGHORYDQMDLQSUHWRNDUD]LVNRYDOQHJDNDGUDPHGLQVWLWXFLMDPL]QDQMDLQJRVSRGDUVWYRPSRYHþDQMH
GHOHåDVNXSQLK5 'SURMHNWRYSRYHþDQMH]DSRVORYDQMDUD]LVNRYDOQHJDkadra v gospodarstvu
Ukrepi:
Mladi raziskovalci za gospodarstvo
6SRGEXMDQMHUD]YRMDVNXSQHL]REUDåHYDOQHLQUD]YRMQRUD]LVNRYDOQHLQIUDVWUXNWXUH
Razvoj podjetniških inkubatorjev na univerzah.
Namen: Krepitev mednarodnega raziskovalno razvojnega sodelovanMDLQSRYHþDQMHPRELOQRVWLUD]LVNRYDOFHY
Cilji: 6SRGEXMDQMH YNOMXþHYDQMD VORYHQVNHJD JRVSRGDUVWYD Y PHGQDURGQH UD]YRMQR UD]LVNRYDOQH LQ WHKQRORãNH PUHåH
SRYHþDQMHGHOHåDSURMHNWRYYNOMXþHQLKYPHGQDURGQH]QDQVWYHQRUD]LVNRYDOQHSURJUDPH
Ukrepi:
Sodelovanje v programu EUREKA
Sodelovanje v programih Evropske unije
2. 352*5$0,]EROMãDQMHNRQNXUHQþQLKVSRVREQRVWLSRGMHWLM
3URJUDPMHXVPHUMHQYNUHSLWHYNOMXþQLKIDNWRUMHYXVSHKDSRGMHWLM
Namen: Spodbujanje podjetniških vlaganj v tehnološki razvoj in inovativnost
Cilji =PDQMãDQMH UD]NRUDND PHG GHOHåHP MDYQLK LQ ]DVHEQLK VUHGVWHY ]D UD]LVNDYH LQ UD]YRM LQ SULEOLåHYDQMH SRYSUHþMX
(8SRYHþDQMHSRGMHWQLãNLKYODJDQMY5 '
Ukrepi:
,QGXVWULMVNHUD]LVNDYHLQSUHGNRQNXUHQþQHUD]YRMQHGHMDYQRVWLYSRGMHWMLK
Uvajanje izboljšav v tehnoloških procesih z demonstracijskimi projekti
Investicije v nove tehnologije
Namen: Spodbujanje internacionalizacije podjetij
Cilji:3RYHþDQMHYSHWRVWLVORYHQVNHJDJRVSRGDUVWYDYPHGQDURGQHWRNRYHLQSRYHþDQMHL]KRGQLKLQYHVWLFLM
Ukrepi:
Spodbujanje internacionalizacije malih in srednjih podjetij
Spodbujanje neposrednih tujih investicij
Spodbujanje izhodnih investicij slovenskih podjetij
Namen6SRGEXMDQMHXYDMDQMDVWUDWHJLM]DSRYHþHYDQMHSURGXNWLYQRVWL
Cilji: zmanjšanje zaostanka v produktivnosti, merjeno z dodano vrednostjo na zaposlenega, med slovenskim
JRVSRGDUVWYRPLQSRYSUHþMHP(8
Ukrepi:
6SRGEXMDQMHXYDMDQMDFHORYLWHJDVLVWHPDVWDOQLKL]EROMãDYSRPHWRGLNOMXþHY
6SRGEXMDQMHXYDMDQMDPHWRGLQRURGLM]DSRYHþHYDQMHSURGXNWLYQRVWL
Spodbujanje prenosa znanja, mednarodno uveljavljenih metod in orodij ter dobrih praks v Slovenijo
Namen: Spodbujanje povezovanja podjetij in razvoja grozdov
Cilji:NUHSLWHYUD]YRMQLKVSRVREQRVWLVORYHQVNHJDJRVSRGDUVWYDQDSRGURþMLKVNRPSDUDWLYQLPLSUHGQRVWPLYGRVHåHQHP
nivoju razvoja znanja in tehnologij.
Ukrepi:
Spodbujanje povezovanja podjetij in specializacij v proizvodnih verigah
Spodbujanje razvoja grozdov
Tehnološki centri
6SRGEXMDQMHUD]YRMDWHKQRORãNLKPUHå
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3. PROGRAM: Spodbujanje podjetništva inL]NRULãþDQMDSRGMHWQLãNLKSULORåQRVWL
Cilj programa je pospešitev trenda nastajanja novih podjetij z ustvarjanjem stimulativnega okolja in podporo novim
investicijam.
Namen: Promocija podjetništva in razvoj podpornega okolja
Cilji: Liberalizacija pogojev za ustanavljanje novih podjetij in izboljšanje pravnega okolja; izboljšanje dostopa podjetnikov
do informacij, znanja in virov financiranja; izboljšanje dostopnosti in kvalitete svetovalnih storitev za podjetnike in
XVWYDUMDQMHWUJD]DþHWQHJDWHUWYHJDQHJa kapitala.
Ukrepi:
,]REUDåHYDQMH]DSRGMHWQLãWYR
9DYþHUVNLVLVWHPVYHWRYDQMDLQXVSRVDEOMDQMD
6SRGEXMDQMHSRYHþDQMDSRQXGEHVWDYEQLK]HPOMLãþ]DLQGXVWULMR
Spodbude za mala in srednje velika podjetja preko inkubatorjev in tehnoloških parkov
Spodbude za izvajanje garancijskih shem v regionalnih razvojnih agencijah
Spodbujanje nastajanja lokalnih grozdov mikro in malih podjetij
Namen: Spodbujanje nastajanja in razvoja malih in srednjih podjetij in spodbujanje investicij
Cilji: Pospešitev trenda ustanavljanja QRYLKSRGMHWLMLQSRYHþDQMHGHOHåDWHKQRORãNR]DKWHYQLKSRGMHWLMYVWUXNWXUL60(
Ukrepi:
Spodbujanje nastajanja in rasti mladih podjetij
Spodbujanje investicijskih vlaganj v razvoj v malih in srednje velikih podjetjih
6SRGEXMDQMHQRYLKGRPDþLKLQYHVWLFLM z upoštevanjem regionalnih kriterijev
Namen: Spodbujanje razvoja turizma
Cilji3RYHþDQMHSUHSR]QDYQRVWLDWUDNWLYQRVWLLQNRQNXUHQþQRVWLWXULVWLþQHJDJRVSRGDUVWYD
Ukrepi:
6SRGEXMDQMHUD]YRMDQRYLKLQNRPSOHPHQWDUQLKWXULVWLþQLKSURGXNWRYLQVWRULWHY
SSRGEXMDQMHUD]YRMDVNXSQHWXULVWLþQHLQIUDVWUXNWXUH

II. PRAVILA DODELJEVANJA NEPOSREDNIH RAZ92-1,+632'%8''5ä$9E
,]KRGLãþD
5D]YRMQH VSRGEXGH GUåDYH GUåDYQH SRPRþL  ]DMHPDMR QHSRVUHGQD ILQDQþQD VUHGVWYD GUåDYQHJD SURUDþXQD NL VH
dodeljujejo podjHWMHP]DRGSUDYOMDQMHXJRWRYOMHQLKVWUXNWXUQLKQHVNODGLMLQSUHGVWDYOMDMRQXMQRSRPRþGUåDYHSULUHDOL]DFLML
]DVWDYOMHQLKGROJRURþQLKFLOMHYJRVSRGDUVNHJDUD]YRMD
'RGHOMHYDQMHUD]YRMQLKVSRGEXGGUåDYHYRNYLUXSURJUDPDWHPHOMLQDQDVOHGQMLKL]KRGLãþLK
•
Spodbude so praviloma usmerjene na celoten podjetniški sektor, ne glede na velikost podjetij, panogo
GHMDYQRVWL REOLNR UHJLVWUDFLMH ORNDFLMR DOL ODVWQLãWYR Y VNODGX ] GRPDþR ]DNRQRGDMR LQ V SUDYLOL GRGHOMHYDQMD
GUåDYQLKSRPRþL(YURSVNHVNXSQRVWLNDUpomeni:
o ]DSRGMHWMDNLVR]DMHWDYSRVHEQLKSURJUDPLK WHNVWLOQDLQREODþLOQDWHUXVQMDUVNDLQREXWYHQDLQGXVWULMD MH
potrebno upoštevati posebna pravila,
o za podjetja iz naslednjih panog: kmetijstvo in ribištvo, ladjedelništvo in transport, jeklarstvo,
pUHPRJRYQLãWYRLQGXVWULMDPRWRUQLKYR]LOWHULQGXVWULMDVLQWHWLþQLKYODNHQMHSRWUHEQDSRVHEQDREUDYQDYDSUL
NRPLVLML]DQDG]RUQDGGUåDYQLPLSRPRþPL
o ]DGRGHOMHYDQMHGUåDYQLKSRPRþLLQYDUVWYRNRQNXUHQFHMHSRWUHEQRXSRãWHYDWLSUDYLODWDNRJOHGHQDPHQRY
NRWWXGLGRYROMHQHYLãLQHGUåDYQHSRPRþL
•

6SRGEXGH VR SULRULWHWQR QDPHQMHQH YODJDQMX Y UD]YRM ]QDQM LQ VSRVREQRVWL NOMXþQLK WHKQRORJLM LQ RGSLUDQMX
GHORYQLK PHVW NL XVWYDUMDMR YLVRNR GRGDQR YUHGQRVW 'UåDYD Y VNODGX V SUDYLOL GRGHOMHYDQMD SRPRþL ]D
posaPH]QH QDPHQH LQ Y RNYLUX XSUDYLþHQLK VWURãNRY V VRILQDQFLUDQMHP SULRULWHWQR SRGSLUD FHORYLWH VWUDWHãNR
naravnane projekte podjetij.

•

6SRGEXGH VH GRGHOMXMHMR QD WUDQVSDUHQWHQ QDþLQ SUHNR MDYQLK UD]SLVRY QD RVQRYL HQDNLK SRJRMHY ]D YVD
podjetja, neodvisnih meril ocenjevanja in preglednega sistema spremljanja ter nadzora nad dodeljevanjem
GUåDYQLK SRPRþL 6UHGVWYD GUåDYH VH GRGHOMXMHMR QD SRGODJL SUHGORåHQLK YORJ Y NDWHULK MH ]DMHWD REUD]ORåLWHY
projektov.
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Pri dodeljevanju razvojnih spodbud se upoštevajo naslednja splošna pravila:
¾ 6KHPHGUåDYQLKSRPRþL
•
5D]YRMQH VSRGEXGH GUåDYH SR WHP SURJUDPX VH GRGHOMXMHMR ]D L]YDMDQMH UD]YRMQLK SURMHNWRY SRGMHWLM ]D
SRVDPH]QHQDPHQHREXSRãWHYDQMXSUDYLOSRKRUL]RQWDOQLKLQUHJLRQDOQLKVKHPDKGUåDYQLKSRPRþL 8UHGEDR
QDPHQLK LQ SRJRMLK ]D GRGHOMHYDQMH GUåDYQLK SRPRþL WHU GRORþLWYL SULVWRMQLK PLQLVWUVWHY ]D XSUDYOMDQMH
SRVDPH]QLKVKHPGUåDYQHSRPRþL8UO56ãW 
•
Ministrstvo za gospodarstvo je upravljalec dveh shem – Raziskave in razvoj in Mala in srednje velika podjetja.
'DMDOFLGUåDYQLKSRPRþL MDYQLVNODGLUD]YRMQHDJHQFLMHLQNXEDWRUMLWHKQRORãNLSDUNLRVWDOLSRVORYQLVXEMHNWL« 
VLPRUDMRSULGRELWLSUHGXUDGQRREMDYRGRGHOMHYDQMDGUåDYQLKSRPRþLVRJODVMHPLQLVWUVWYDSULVWRMQHJD]DPDODLQ
srednje veliNDSRGMHWMDR]LURPD]DUD]LVNDYHLQUD]YRMNRWXSUDYOMDYFDVKHPH9VNODGXVþOHQRP8UHGEHR
QDPHQLK LQ SRJRMLK ]D GRGHOMHYDQMH GUåDYQLK SRPRþL WHU GRORþLWHY SULVWRMQLK PLQLVWUVWHY ]D XSUDYOMDQMH
SRVDPH]QLK VKHP GUåDYQLK SRPRþL 8U O 56 ãW   SD PRUDMR XSUDYOMDYFX VKHPH SRURþDWL R GRGHOMHQLK
SRPRþHK 3RGDWNL R ]DþHWNX GRGHOMHYDQMD GUåDYQLK SRPRþHK PDOLP LQ VUHGQMH YHOLNLP SRGMHWMHP WHU SRPRþHK
za raziskave in razvoj morajo biti posredovani Ministrstvu za gospodarstvo –3RGURþMH]DSRGMHWQLãNLVHktor in
NRQNXUHQþQRVWGQLSUHGXUDGQRREMDYR]DGRGHOMHYDQMHSRPRþLSRGDWNLRGRGHOMHQLKGUåDYQLKSRPRþHK]DWH
namene pa morajo biti posredovani Ministrstvu za gospodarstvo – 3RGURþMH ]D SRGMHWQLãNL VHNWRU LQ
NRQNXUHQþQRVWYGQHKSRGRGHOLWYL
Za pRVDPH]QH QDPHQH L] WHJD SURJUDPD VH XSRUDEOMDMR WXGL GUXJH VKHPH GUåDYQLK SRPRþL 0LQLVWUVWYR Y WHK
SULPHULKUHGQRSRURþDRGDQLKSRPRþHKQRVLOFHPVKHP
¾ Pravila dodeljevanja
•
3URJUDPXSRãWHYDGRGDWNHL]SUHGSLVRY]DGUåDYQRUHJLRQDOQRSRPRþREPRþMD D LQREPRþMD E VRGRORþHQD
Y UHJLRQDOQL NDUWL GUåDYQLK SRPRþL 5HJLRQDOQD NDUWD MH GRORþHQD NRW SULORJD 3UDYLOQLNX R UHJLRQDOQL NDUWL ]D
L]YDMDQMHSROLWLNHUHJLRQDOQLKGUåDYQLKSRPRþLY5HSXEOLNL6ORYHQLML8UO56ãW 
•
3RPRþVHODKNRGRGHOLþHSredstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna.
•
'RVSRGEXGL]WHJDSURJUDPDQLVRXSUDYLþHQDSRGMHWMDNLVR
•
YSULVLOQLSRUDYQDYLVWHþDMXDOLOLNYLGDFLML
•
R]SRGMHWMDYWHåDYDKNLGRELYDMRGUåDYQRSRPRþSRSRVHEQHPSURJUDPX]DUeševanje in
prestrukturiranje
•
3URJUDP XSRãWHYD SUDYLOR NXPXODFLMH GUåDYQLK SRPRþL NDU SRPHQL GD VNXSQD YLãLQD YVHK SUHMHWLK UD]YRMQLK
VSRGEXG SRVDPH]QHJD SRGMHWMD L] YVHK MDYQLK YLURY QH VPH SUHVHþL GRYROMHQH VNXSQH YLãLQH SRPRþL SR
namenih, za kar so vzpostavljeni instrumenti nadzora in spremljanja izpolnjevanja pravila kumulacije.
¾ 8SUDYLþHQFL
•
Kot podjetje -XSUDYLþHQLSUHMHPQLN-VH]DQDPHQHWHXUHGEHãWHMHMRJRVSRGDUVNHGUXåEHNLVRUHJLVWULUDQHSR
=DNRQXRJRVSRGDUVNLKGUXåEDKNRW
- RVHEQHGUXåEH GUXåEH]QHRPHMHQRRGJRYRUQRVWMRNRPDQGLWQHGUXåEHLQWLKHGUXåEH 
-NDSLWDOVNHGUXåEH GUXåEH]RPHMHQRRGJRYRUQRVWMRGHOQLãNHGUXåEHLQNRPDQGLWQHGHOQLãNHGUXåEH 
ter
-  VDPRVWRMQL SRGMHWQLNL SRVDPH]QLNL  IL]LþQH RVHEH  NL QD WUJX VDPRVWRMQR opravljajo pridobitno
GHMDYQRVWNRWVYRMRL]NOMXþQRGHMDYQRVW
=D SRVDPH]QH QDPHQH VR ODKNR  XSUDYLþHQFL WXGL  GUXJH SUDYQH RVHEH þH MH WR SRVHEHM QDYHGHQR Y
posameznem ukrepu.
•
=DGHILQLFLMRPDOLKLQVUHGQMLKSRGMHWLMVHXSRãWHYDMRPHULODL]þOHQD=DNRQDRJRVSRGDUVNLKGUXåEDK
Malo podjetje je podjetje, ki izpolnjuje dve od naslednjih meril:
♦ SRYSUHþQRãWHYLOR]DSRVOHQLKY]DGQMHPSRVORYQHPOHWXQHSUHVHJD
♦ þLVWLSULKRGNLRGSURGDMHY]DGQMHPSRVORYQHPOHWXVRPDQMãLRG0,2WRODUMHY
♦ vrednost aktive ob koncu poslovnega leta ne presega 500 MIO tolarjev.
♦ V okviru malih podjetij se opredeljuje tudi posebna skupina mikro podjetij (od 0 do 10 zaposlenih), ki
LPDMR]DUDGLVYRMHPDMKQRVWLVSHFLILþQH]QDþLOQRVWLLQVR]DWRQHNDWHULXNUHSLSULODJRMHQLtej skupini.
Srednje podjetje je podjetje, ki izpolnjuje dve od naslednjih meril:
♦ SRYSUHþQRãWHYLOR]DSRVOHQLKY]DGQMHPSRVORYQHPOHWXMHYHþMHRGLQQHSUHVHJD
♦ þLVWLSULKRGNLRGSURGDMHY]DGQMHPSRVORYQHPOHWXVRPDQMãLRG0,2WRODUMHY
♦ vrednost aktive ob koncu poslovnega leta ne presega 2.000 MIO tolarjev.
•
.RW GRGDWQL NULWHULM ]D GHILQLUDQMH SUHMHPQLND SR YHOLNRVWL VH XSRãWHYD QDþHOR neodvisnosti, po katerem je
SRGMHWMHQHRGYLVQRþHSRVDPH]QDJRVSRGDUVNDGUXåEDDOLSRYH]DQDGUXåEDNLQHustreza pogojem za majhna
LQVUHGQMHYHOLNDSRGMHWMDUD]SRODJD]QMHJRYLPLODVWQLãNLPLGHOHåLDOLJODVRYDOQLPLSUDYLFDPLPDQMãLPLRG
0HMD VH ODKNR SUHNRUDþL þH MH SRGMHWMH Y ODVWL GHOQLãNLK GUXåE DOL LQVWLWXFLRQDOQLK LQYHVWLWRUMHY LQ SUL WHP QH
izvajajo aktivne lastniške politike.
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Raziskovalno razvojna organizacija je javni zavod (Javni raziskovalni zavod, univerza, fakultete in druge
visokošolske organizacije), zavod, registriran za opravljanje raziskovalno razvojne dejavnosti ter razvojne enote
podjetij, registrirane za opravljanje raziskovalno razvojne dejavnosti. Vse institucije morajo za pridobivanje
GUåDYQLK VUHGVWHY L]SROQMHYDWL SRJRMH GRORþHQH Y =DNRQX R UD]LVNRYDOQL GHMDYQRVWL 8U O 56 ãW -I) in
ustreznih podzakonskih aktih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport in Ministrstva za gospodarstvo.

7DSUDYLODYHOMDMRVDPR]DQRYHSURMHNWHSRVSUHMHPX3URJUDPRY]DVSRGEXMDQMHSRGMHWQLãWYDLQNRQNXUHQþQRVWL
2002-2006.
2. Postopek dodeljevanja
Razvojne spodbude se dodeljujejo preko Ministrstva za gospodarstvo ali drugih ministrstev, ali preko drugih institucij
DJHQFLMH VNODGL«  þH VR ELOH XVWDQRYOMHQH ] QDPHQRP VSRGEXMDQMD UD]YRMD SRGMHWQLãNHJD VHNWRUMD Y 6ORYHQLML Y
nadaljevanju: nosilci spodbud. Razvojne spodbude se dodeljujejo na podlagi javnih razpisov, ki jih praviloma objavi
vsako leto. Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija (v nadaljevanju:komisija), ki jo imenuje odgovorna oseba
nosilca spodbud s sklepom.
Javni razpis je lahko dodatno objavljen tudi v javnih medijih.
Postopek dodeljevanja neposrednih razvojnih spodbud poteka v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje
SURUDþXQD 8UO56ãW 
5D]YRMQHVSRGEXGHNLMLKERGRGHOMHYDO-DYQLVNODG56]DUD]YRMPDOHJDJRVSRGDUVWYDDOLGUXJLMDYQLILQDQþQLVNODGLVH
bodo dodeljevale v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za razvoj malega gospodarstva in drugih
javnih skladov.
3. Pravila dodeljevanja razvojnih spodbud
'RGHOMHYDQMH UD]YRMQLK VSRGEXG SRWHND SR SULQFLSX VRILQDQFLUDQMD XSUDYLþHQLK VWURãNRY UD]YRMQLK SURMHNWRY LQ QDORåE
SRGMHWLMVNODGQRVSUDYLOLGRGHOMHYDQMDGUåDYQLKSRPRþL(8LQ]GRPDþR]DNRQRGDMR]D
raziskave in razvoj
mala in srednje velika podjetja
usposabljanje
regionalni razvoj
3.1. Raziskave in razvoj
1DPHQGRGHOMHYDQMDSRPRþL]DUD]LVNDYHLQUD]YRMMHVSRGEXMDWLUD]LVNRYDOQRGHMDYQRVWSRGMHWLMVSRGEXMDWLVRGHORYDQMe
]LQVWLWXFLMDPL]QDQMDSRYH]RYDQMHQDUD]LVNRYDOQRUD]YRMQHPSRGURþMXWHUVSRGEXMDWLUD]YRMSRGSRUQHLQIUDVWUXNWXUH&LOM
MHSRYHþHYDQMHLQYHVWLFLMYQRYHSURGXNWHWHKQRORJLMHLQL]EROMãDYHWHKQRORãNLKSURFHVRY
1DPHQSRPRþL
Sofinanciranje industrijsNLK UD]LVNDY SUHGNRQNXUHQþQLK UD]YRMQR UD]LVNRYDOQLK DNWLYQRVWL LQ ãWXGLM WHKQLþQH L]YHGOMLYRVWL
kjer pomenijo:
•
LQGXVWULMVNHUD]LVNDYHSULGRELYDQMH]QDQMD]DUD]YRMQRYLKSURL]YRGRYSRVWRSNRYLQVWRULWHYDOLL]EROMãDYRåH
REVWRMHþLKSURL]YRGRYSRVWRSNRv in storitev;
•
SUHGNRQNXUHQþQHUD]YRMQRUD]LVNRYDOQHDNWLYQRVWL]DREOLNRYDQMHUH]XOWDWRY LQGXVWULMVNLK UD]LVNDYYQDþUW
SRVWDYLWHYDOLREOLNR]DQRYHVSUHPHQMHQHDOLL]EROMãDQHSURL]YRGHSRVWRSNHDOLVWRULWYHþHVRWLQDPHQMHQL
prodaji ali uporabi, YNOMXþQR V VHVWDYR ]DþHWQHJD SURWRWLSD NL QH EL ELO XSRUDEHQ Y WUJRYDQMX 7R ODKNR
YNOMXþXMH WXGL RVQRYQR RSLVRYDQMH LQ REOLNRYDQMH RVWDOLK SURL]YRGRY SRVWRSNRY DOL VWRULWHY LQ ]DþHWQH
GHPRQVWUDFLMVNH SURMHNWH DOL SLORWQH SURMHNWH þH WDNLK SURMHNWRY QL PRJRþH SUHWYRULWL DOL XSRUDELWL ]D
LQGXVWULMVNRXSRUDERDOLWUåQRL]NRULãþDQMH
ãWXGLMH R WHKQLþQL L]YHGOMLYRVWL SRJRM ]D L]YHGER LQGXVWULMVNH UD]LVNDYH LQ SUHGNRQNXUHQþQH UD]YRMQR•
raziskovalne aktivnosti.
stroški opreme, ki se uporabljajo za izvedbo raziskovalno razvojnih aktivnosti
•
,QVWUXPHQW SRPRþL VR GRWDFLMH XJRGQD SRVRMLOD VXEYHQFLMD REUHVWQH PHUH NDSLWDOVNL YORåNL GDYþQH RSURVWLWYH LQ
RODMãDYHNRWVRGRORþHQH]GDYþQLPLSUHGSLVL
9 QHNDWHULK SULPHULK MH Y RNYLUX SRVDPH]QLK XNUHSRY PRåQR L]vajati tudi projekte temeljnega in aplikativnega
UD]LVNRYDQMDRSUHGHOMHQH]VKHPR]DSRGURþMHUD]YRMDLQUD]LVNDY
shema MŠZŠ, št. 0005-5228018-2000 Projekti temeljnega in aplikativnega raziskovanja,
•
shema MŠZŠ, št. 0001-5228018-2000 Raziskave in razvoj – temeljne raziskave.
•
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8SUDYLþHQLVWURãNLLQYLãLQDSRPRþL
,QGXVWULMVNHUD]LVNDYHSUHGNRQNXUHQþQHUD]YRMQRUD]LVNRYDOQLKDNWLYQRVWLLQãWXGLMHWHKQLþQHL]YHGOMLYRVWL
•
6WURãNL RVHEMD UD]LVNRYDOFL WHKQLNL LQ RVWDOR SRGSRUQR RVHEMH NL MH ]DSRVOHQR L]NOMXþQo za raziskovalno
dejavnost
•
6WURãNL LQVWUXPHQWRY RSUHPH LQ ]HPOMH WHU ]JUDGE NL VH XSRUDEOMDMR L]NOMXþQR LQ VWDOQR ]D UD]LVNRYDOQR
dejavnost
•
6WURãNL VYHWRYDQMD LQ GUXJLK VWRULWHY NL VH XSRUDEOMDMR L]NOMXþQR ]D UD]LVNRYDOQR GHMDYQRVW YNOMXþQR ]
raziskaYDPLWHKQLþQLP]QDQMHPLQSDWHQWLNLVRNXSOMHQLL]]XQDQMLKYLURY
Dodatni skupni stroški, ki so nastali neposredno kot rezultat raziskovalne dejavnosti.
•
Ostali stroški delovanja (npr. stroški materialov, energentov in podobno), ki so nastali neposredno kot rezultat
•
raziskovalne dejavnosti.
=D LQGXVWULMVNH UD]LVNDYH VH ODKNR GRGHOL SRPRþ GR YLãLQH  XSUDYLþHQLK VWURãNRY SURMHNWD =D SUHGNRQNXUHQþQH
UD]YRMQRUD]LVNRYDOQHDNWLYQRVWLVHODKNRGRGHOLSRPRþGRYLãLQHXSUDYLþHQLKVWURãNRYSURMHNWD=DãWXGLMHRWHKQLþQL
L]YHGOMLYRVWL VH ODKNR GRGHOL SRPRþ Y YLãLQL  XSUDYLþHQLK VWURãNRY SURMHNWD þH VR SRJRM ]D L]YHGER LQGXVWULMVNH
UD]LVNDYHLQYYLãLQLXSUDYLþHQLKVWURãNRYSURMHNWDþHVRSRJRM]DL]YHGERSUHGNRQNXUHQþQHUD]YRMQR-raziskovalne
aktiYQRVWL=DLQYHVWLFLMHSRYH]DQH]UD]YRMHPQRYLKSURGXNWRYLQWHKQRORJLMLQL]EROMãDYHWHKQRORãNLKSURFHVRYMHPRJRþH
GRGHOLWLSRPRþGRYLãLQHXSUDYLþHQLKVWURãNRYLQYHVWLFLMH
.]JRUDMRPHQMHQLPRPHMLWYDPMHPRJRþHQDPHQLWLGRGDWNHYQDVOHGQMLKSULPerih:
 NMHUMHSRPRþQDPHQMHQDPDMKQLPLQVUHGQMLPSRGMHWMHPGRGDWQLKRGVWRWQLKWRþN
 NMHU VH UD]YRMQL SURMHNW L]YDMD Y UHJLML NL VSDGD SR YHOMDYQL UHJLRQDOQL NDUWL Y REPRþMH D  ]D  RGVWRWQLK WRþN LQ Y
REPRþMH E ]DRGVWRWQLKWRþN
 ko je raziskRYDOQLSURMHNWGHORNYLUQHJDSURJUDPD(8]DUD]LVNRYDQMHLQWHKQRORãNLUD]YRM]DRGVWRWQLKWRþNLQþH
SURMHNW YNOMXþXMH þH]PHMQR VRGHORYDQMH PHG SRGMHWML LQ MDYQLPL UD]LVNRYDOQLPL RUJDQL]DFLMDPL LQ VR UH]XOWDWL ãLURNR
dostopni in objavljeni ob upoštevanMXSUDYLFLQWHOHNWXDOQHODVWQLQH]DRGVWRWQLKWRþN
 NR MH UD]LVNRYDOQR UD]YRMQL SURMHNW SULRULWHWHQ Y VPLVOX QDFLRQDOQH WHKQRORãNH LQ UD]YRMQH SROLWLNH WHU YNOMXþXMH
XþLQNRYLWR VRGHORYDQMHPHGSRGMHWMLLQMDYQLPLUD]LVNRYDOQLPLRUJDQL]DFLMDPLMHPRJRþHSRYHþDQMH]DRGVWRWQLK
WRþN
 ko so rezultati projekta široko dostopni in objavljeni, licence za patente so podeljene ali potekajo druge
GHPRQVWUDFLMVNHGHMDYQRVWLYYLãLQLRGVWRWQLKWRþN
2GVWRWQH WRþNH L] SUHMãQMLK RGVWDYNRY VH ODKNR VHãWHYDMR WRGD YLãLQD SRPRþL QH VPH SUHVHþL  ]D LQGXVWULMVNH
UD]LVNDYHLQ]DSUHGNRQNXUHQþQHUD]YRMQH- raziskovalne aktivnosti.
Sofinanciranje stroškov opreme, ki se uporablja za raziskovalno razvojne aktivnosti (do 50% stroškov opreme).
Kolikor je instrumeQW SRPRþL NUHGLW SRG XJRGQLPL SRJRML UD]OLND PHG NRPHUFLDOQLPL LQ ]DUDþXQDQLPL REUHVWPL QH VPH
SUHVHJDWL GRYROMHQLK VWRSHQM SRPRþL ]D UD]LVNRYDOQR UD]YRMQH DNWLYQRVWL L] WHJD SRJODYMD 3RVRMLOD PRUDMR ELWL WXGL
ustrezno zavarovana.
8SUDYLþHQFL
8SUDYLþHQFL GR SRPRþL ]D UD]LVNDYH LQ UD]YRM VR SRGMHWMD QH JOHGH QD YHOLNRVW ORNDFLMR LQ YUVWR GHMDYQRVWL WHKQRORãNL
centri, raziskovalno razvojne organizacije ter tehnološki parki in inkubatorji, ki zagotavljajo infrastrukturo za raziskovalno
razvojno dejavnost1HNDMSRPRþLSDMHQDPHQMHQRWXGLSRVDPH]QLNRP
3.2. Mala in srednje velika podjetja
1DPHQ GRGHOMHYDQMD SRPRþL ]D PDOD LQ VUHGQMH YHOLND SRGMHWMD MH SRVSHãLWHY QDVWDMDQMDPDOLKSRGMHWLMLQ]DJRWDYOMDQMH
pogojev za hitrejšo rast in razvoj malih in sreGQMHYHOLNLKSRGMHWLM3RPRþVRSUDYLORPDGRGHOLþH
•
LPDVWLPXODWLYQLXþLQHNLQQLQDPHQMHQDVDPR]PDQMãHYDQMXVWURãNRYSRGMHWMD
•
SR]LWLYQLXþLQNLSRPRþLSUHVHJDMRQHJDWLYQHXþLQNHNLMLKLPDWDQDNRQNXUHQFR
1DPHQLSRPRþL
- spodbujanje investicij:
• ]Dþetne investicije, nastajanje novih enot malega gospodarstva,
• investicije v razširjanje dejavnosti in rast malih in srednje velikih podjetij,
• investicije v tehnološki razvoj in razvoj novih produktov ter storitev v malih in srednje velikih podjetjih (MSP),
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- svetovanje in razširjanje znanja:
svetovanje pri pripravi in izvajanju strateških razvojnih projektov malih in srednje velikih podjetij,
•
svetovanje v fazi nastajanja in rasti MSP,
•
usposabljanje podjetnikov in zaposlenih v MSP,
•
razširjanje znanja za krepLWHYNRQNXUHQþQLKLQLQRYDFLMVNLKVSRVREQRVWL063
•
- promocija izdelkov in storitev MSP.
8SUDYLþHQLVWURãNLLQYLãLQDSRPRþL
Investicije:
materialne in nematerialne investicije za mala podjetja v višini do 15% od vrednosti investicij, za srednje velika
•
podjetja v višini 7,5% od vrednosti investicij:
o PDWHULDOQHLQYHVWLFLMH]DMHPDMRVWURãNHQDNXSD]HPOMLãþNRPXQDOQHJDLQLQIUDVWUXNWXUQHJDRSUHPOMDQMD
]HPOMLãþ JUDGQMD R]LURPD QDNXS REMHNWRY WHU QDNXS VWURMHY LQ RSUHPH VDPR ]D QRYH VWURMH LQ
opremo),
o nematHULDOQH LQYHVWLFLMH ]DMHPDMR SULGRELYDQMH SRVHEQLK FHUWLILNDWRY LQ VWDQGDUGRY ]DãþLWD ODVWQLK
R]LURPDQDNXSSDWHQWRYQDNXSOLFHQFNQRZKRZDDOLQHSDWHQWLUDQHJDWHKQLþQHJD]QDQMD
•
odpiranje novih delovnih mest:
o VWURãNLSODþQRYR]DSRVOHQLKGHODYFHY]DREdobje dveh let.
ýH VH ]DJRWDYOMD SRPRþ ]D QRYD GHORYQD PHVWD PRUDMR ELWL OH WD XVWYDUMHQD Y REGREMX WUHK OHW SR ]DNOMXþNX
LQYHVWLFLMH LQ PRUDMR SULVSHYDWL N QHWR SRYHþDQMX ãWHYLOD ]DSRVOHQLK Y SRGMHWMX JOHGH QD SRYSUHþMH ]DGQMLK
dvanajstih mesecev.
Novo RGSUWDGHORYQDPHVWDQDVWDODQDSRGODJLSRPRþLPRUDMRREVWDMDWLSRSUHMHWLSRPRþL]DWDQDPHQYVDMãH
5 let.
3RPRþVHODKNRGRGHOL]DLQYHVWLFLMHLQQRYR]DSRVORYDQMHYHQGDUVNXSQDYLãLQDSRPRþLQHVPHSUHVHþLRGVWRWQLKWRþN
definiranih v prvem odstavku.
ýHVHLQYHVWLFLMDL]YDMDYUHJLMDKNLVRSRYHOMDYQLUHJLRQDOQLNDUWLXSUDYLþHQHGRUHJLRQDOQLKSRPRþLVHSRPRþGRGHOLGR
]JRUQMHPHMHNRWMHGRORþHQR]YHOMDYQRUHJLRQDOQRNDUWR9LãMLUHJLRQDOQLOLPLWLVHODKNRXSRãWHYDMROHþHMHLQYHVWLFLMDY
UHJLMLOHWLQþHLQYHVWLWRUVDP]DJRWDYOMDQDMPDQMYUHGQRVWLLQYHVWLFLMH
Svetovanje in razširjanje znanja:
•
VYHWRYDOQH VWRULWYH Y RNYLUX VWUDWHãNLK UD]YRMQLK SURMHNWRY ]D SRYHþHYDQMH NRQNXUHQþQH LQ LQRYDFLMVNH
sposobnosti MSP v višini do 50 % strRãNRY VYHWRYDQMD SRYHþHYDQMH SURGXNWLYQRVWL LQWHUQDFLRQDOL]DFLMD
tehnološki razvoj, povezovanje podjetij,…),
•
VYHWRYDOQHVWRULWYHHQNUDWQHQDUDYHGRVWURãNRYVWRULWHYNLVRSRGMHWMHPQDYROMROHY]DþHWQLID]LUD]YRMD
SRGMHWMD QD SRGURþMX XVSRVDEOMDQMD XSUDYOMDQMD ILQDQþQHJD SRVORYDQMD UD]YRMD LQ XYDMDQMD QRYLK WHKQRORJLM
]DãþLWH LQWHOHNWXDOQH ODVWQLQH LQ SRGREQR LQ VR RUJDQL]LUDQH Y  LQNXEDWRUMLK LQ WHKQRORãNLK SDUNLK NMHU MH
inkubator pravna oseba, ki predstavlja okolje z ugodnimi pogoji za zaþHWHN GHORYDQMD QRYHJD SRGMHWMD LQ QXGL
LQIUDVWUXNWXUR WHU VNXSQH VWRULWYH SRGMHWQLNRP ]DþHWQLNRP– inkubirancem; tehnološki park je pravna oseba, ki
QXGL LQIUDVWUXNWXUQR LQ VWRULWYHQR SRGSRUR ]DþHWQLNRP HQDNR NRW LQNXEDWRU YHQGDU ]D UHDOL]DFLMR YLVRNR
teKQRORãNLKSURMHNWRY 7DSRPRþVH]DJRWDYOMDSRGMHWMHPOH]DRPHMHQRREGREMHQDMYHþãWLULKOHW
•
svetovalne storitve v fazi nastajanje in rasti MSP po sistemu subvencioniranega svetovanja preko napotnic –
YDYþHUMHY 063 ODKNR Y RNYLUX RUJDQL]LUDQHJD VLVWHPD VYHWRYDQMD SUHNR SRVSHãHYDOQH PUHåH ]D PDOR
JRVSRGDUVWYRSULGRELSRYUDþLORVWURãNRYVYHWRYDQMDGR]DVWRULWYHNLQLVRVWDOQHDNWLYQRVWLSRGMHWMDLQQLVR
SRYH]DQH]RELþDMQLPLRSHUDWLYQLPLVWURãNLSRGMHWMD
•
VYHWRYDQMHLQUD]ãLUMDQMHVSHFLILþQHJD]nanja za potrebe izvajanja strateških razvojnih projektov v MSP do 50 %
stroškov, kar zajema:
o podjetniško svetovanje za skupine podjetij,
o stroški svetovanja v povezavi s projekti za razvoj podjetništva,
o svetovalne storitve za pridobivanje benchmarking infRUPDFLM VWURNRYQH OLWHUDWXUH SULGRELYDQMH WUåQLK
informacij, …
Promocija izdelkov in storitev MSP:
•
XGHOHåED QD VHMPLK LQ UD]VWDYDK Y YLãLQL  XSUDYLþHQLK VWURãNRY QDMHWMD SRVWDYLWYH LQ GHORYDQMD VWRMQLFH
3RPRþMHODKNRGRGHOMHQDOH]DSUYLQDVWRSQDGRORþHQHPVHMPXDOLUD]VWDYL
ýHVHGRGHOMXMHSRPRþYUHJLMDKNLVRSRYHOMDYQLUHJLRQDOQLNDUWLXSUDYLþHQHGRUHJLRQDOQLKSRPRþLVHSRPRþGRGHOLGR
]JRUQMHPHMHNRWMHGRORþHQR]YHOMDYQRUHJLRQDOQRNDUWR
3RPRþ VH ODKNR GRGHOL ]D FHORYLWH VWUDWHãNH UD]YRMQH SURMHNWH SRGMHWLM V NRPELQDFLMR XSUDYLþHQLK VWURãNRY ]D UD]OLþQH
QDPHQH YHQGDU VNXSQD YLãLQD SRPRþL QH VPH SUHVHþL    WRþN R]LURPD   WRþN RE XSRãWHYDQMX UHJLRQDOQLK
kriterijev.
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,QVWUXPHQWLSRPRþLVR:
dotacije,
•
ugodna posojila,
•
poroštva,
•
•
NDSLWDOVNLYORåNL
•
GDYþQHRSURVWLWYHLQRODMãDYHNRWVRGRORþHQH]GDYþQLPLSUHGSLVL
3.3. Usposabljanje
1DPHQSRPRþL
Sofinanciranje vlaganj v usposabljanje zaposlenih, ki je namenjeno za posebno ali splošno usposabljanje zaposlenih v
podjetjih.
PRVHEQRXVSRVDEOMDQMHMHQDPHQMHQRSULGRELWYLWHRUHWLþQHJDLQSUDNWLþQHJD]QDQMDXSRUDEOMLYRQDVHGDQMHPDOLERGRþHP
GHORYQHPPHVWX]DSRVOHQHJDYSRGMHWMXNLMHNRULVWQLNSRPRþL,QWHQ]LYQRVWSRPRþLMHGR]DYHOLNDSRGMHWMDLQGR
35 % za mala in srednje velika podjetja.
6SORãQRXVSRVDEOMDQMHMHQDPHQMHQRSULGRELWYLVSORãQHJD]QDQMD]DSRVOHQLKYSRGMHWMLK,QWHQ]LYQRVWSRPRþLMHGR
za velika podjetja in do 70% za mala in srednje velika podjetja.
Dodatek za usposabljanje je 10% po regionalni karti.
8SUDYLþHQLVWURãNLXVSRVDEOMDQMDVR
♦ stroški predavatelja oz. inštruktorja,
♦ potni stroški inštruktorjev in oseb, ki se usposabljajo,
♦ odpis instrumentov in opreme v skladu z obsegom uporabe za namen usposabljanja,
♦ stroški svetovanja povezani z usposabljanjem,
♦ RVWDOLWHNRþLVWURãNL ãROQLQDQDMHPSURVWRUDRVNUED« 
♦ GHO VWURãNRY SODþH GHODYFD NL VH XVSRVDEOMD ]D þDV GHMDQVNHJD XVSRVDEOMDQMD GR YLãLQH YVHK RVWDOLK XSUDYLþHQLK
stroškov.
Instrument je dotacija.
=DþHWQHLQYHVWLFLMHLQRGSLUDQMHdelovnih mest
1DPHQSRPRþL
6SRGEXMDQMH]DþHWQLKLQYHVWLFLMLQRGSLUDQMHGHORYQLKPHVWYQRYRQDVWDOLKDOLåHREVWRMHþLKSRGMHWMLK
,QVWUXPHQWLSRPRþLVR dotacija, kredit, sovlaganje
Spodbude se dodeljujejo po:
veljavni shemi Ministrstva za gospodarstvo št. 0004-5715334-2001.
•
4. Spremljanje in nadzor nad izvajanjem programa
Za spremljanje in nadzor nad izvajanjem programa je organiziran Oddelek za spremljanje in nadzor razvojne politike, ki
zagotavlja:
-

HQRWQR HYLGHQFR QDG GRGHOMHYDQMHP GUåDYQLK SRPRþL PLQLVWUVWYD SR SRGSURJUDPLK LQ SR SUHMHPQLNLK GUåDYQLK
SRPRþL
nadzor nad namensko porabo sredstev s preverjanjem dokazil o namenski porabi sredstev,
spremljanje izvajanja programa po prejemnikih z vrednotenjem rezultatov razvojnih aktivnosti glede na zastavljene
cilje in indikatorje po podprogramih,
VSUHPOMDQMHXþLQNRYUD]YRMQLKVSRGEXGJOHGHQDVWUDWHãNHFLOMHHNRQRPVNHSROLWLNH
SRURþDQMHRGRGHOMHQLKVUHGVWYLKSRSUHMHPQLNLKSUHJOHGQDGGRGHOMHQLPLVUHGVWYLQDRVQRYLVKHPNLMLKXSUDYOMD0*
– PRP6.WHU]DSRURþDQMHRGDQLKGUåDYQLKSRPRþHK6HNWRUMX]DQDG]RUGUåDYQLKSRPRþL

Nadzor nad namensko porabo sredstev
5D]YRMQH VSRGEXGH VH GRGHOMXMHMRQDRVQRYLMDYQLKUD]SLVRYNLGRORþDMRSRJRMHYVNODGX]GRORþLOLWHJD3URJUDPD]D
pridobitev spodbuGQDPHQHLQXSUDYLþHQHVWURãNHVRILQDQFLUDQMDUD]YRMQLKDNWLYQRVWLWHUPHULOD]DRFHQMHYDQMHSURMHNWRY
LQ GRGHOMHYDQMH VSRGEXG 3UHMHPQLNL VSRGEXG PRUDMR SUHGORåLWL YORJR WHU RSLV UD]YRMQHJD SURMHNWD Y VNODGX ]
standardizirano metodologijo prijave, ki je priloga posameznemu razpisu.
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5D]YRMQHVSRGEXGHVHGRGHOMXMHMRNRWSRYUDþLORVWURãNRY]DL]YHGHQHDNWLYQRVWLSUHMHPQLNRYYVNODGX]GRORþLOLSRJRGEH
o dodelitvi razvojnih spodbud, kar prejemniki dokazujejo:
V SRURþLORP R L]YHGHQLK DNWLYQRVWL LQ GRVHåHQLK UH]XOWDWLK Y VNODGX ] Y YORJL SUHGORåHQLP QDþUWRP DNWLYQRVWL WHU
QDþUWRPILQDQFLUDQMDSRXSUDYLþHQLKVWURãNLK
] GRND]LOL R SODþLOX VWURãNRY ]D SRVDPH]QH DNWLYQRVWL NL VR SUHGPHW VRILQDQFLUDQMD NRSLMH UDþXQRY LQ L]SLVNL $33
banke oz. izpis stroškovnega mesta, v kolikor gre za uveljavljanje stroškov lastnega razvojno raziskovalnega dela in
stroškov povezanih s tem delom).
0LQLVWUVWYR ]DJRWDYOMD QDG]RU QDG QDPHQVNR SRUDER VUHGVWHY QHSRVUHGQR V SUHJOHGRP VNODGQRVWL VSUHMHWHJD QDþUWD
DNWLYQRVWL LQ QDþUWD ILQDQFLUDQMD SR XSUDYLþHQLK VWURãNLK WHU SUHGORåHQLK GRND]LO R SODþLOX ,]SODþLOR GHOHåD VRILQDQFLUDQMD
UD]YRMQLK DNWLYQRVWL SR SRJRGEL QL PRåQR Y NROLNRU QLVR SUHGORåHQD YVD GRND]LOD LQ QL GRND]DQD VNODGQRVW V VSUHMHWLP
QDþUWRPR]MHPRåQRVDPRGRYLãLQH dokazanih stroškov.
6SUHPOMDQMHUH]XOWDWRYLQXþLQNRYUD]YRMQLKVSRGEXG
6SUHPOMDQMHUH]XOWDWRYLQXþLQNRYUD]YRMQLKVSRGEXGVH]DJRWDYOMDQDGYHKQLYRMLK
-

-

Na nivoju projekta oz. prejemnika z vrednotenjem neposrednih rezultatov razvojnih projektov po poGURþMLK R]
podprogramih, na osnovi indikatorjev, ki jih prejemniki definirajo ob prijavi projekta in so obvezni sestavni del vloge
]DSULGRELWHYUD]YRMQHVSRGEXGH6SUHPOMDQMHSRWHNDSRVUHGQR]YUHGQRWHQMHPSRURþLOSUHMHPQLNRYNLMLKSUHGORåLMR
ob zakljuþNX SRVDPH]QLK ID] LQ ]DNOMXþNX FHORWQHJD SURMHNWD WHU QHSRVUHGQR ] YNOMXþHYDQMHP QHRGYLVQLK
evalvatorjev za oceno uspešnosti realizacije posameznega projekta.
1DQLYRMXSURJUDPDSRVSHãHYDQMDUD]YRMDSRGMHWQLãNHJDVHNWRUMDLQNRQNXUHQþQRVWLQDRVQRYL]DVWavljenih ciljev in
LQGLNDWRUMHY]DVSUHPOMDQMHXþLQNRYUD]YRMQLKVSRGEXG
Ministrstvo za gospodarstvo

Ob-66544
1D SRGODJL 3URUDþXQD 5HSXEOLNH 6ORYHQLMH ]D OHWR  8U O 56 ãW   =DNRQD R L]YUãHYDQMX SURUDþXQD
Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS, št. 103/01), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00 in
 3UDYLOQLNDRSRVWRSNLK]DL]YUãHYDQMHSURUDþXQD5HSXEOLNH6ORYHQLMH 8UO56ãW 
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana objavlja
JAVNI RAZPIS
=$632'%8-$1-(5$=92-$6.831(,=2%5$ä(9$/1(,15$=92-125$=,6.29$/1(,1)5$6758.785(
1. Neposredni uporabnik
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa
PredmHWUD]SLVDMHVRILQDQFLUDQMHQDERUDUD]YRMQRUD]LVNRYDOQHLQL]REUDåHYDOQHRSUHPH]DL]YDMDQMHVNXSQLKSURMHNWRY
med podjetji in institucijami znanja (univerze, visokošolski zavodi, srednje strokovne šole, javni raziskovalni zavodi, …) z
namenom pospešitve UD]YRMQHJD VRGHORYDQMD JRVSRGDUVWYD LQ L]REUDåHYDOQLK WHU UD]LVNRYDOQLK RUJDQL]DFLM 0LQLVWUVWYR
ER VRILQDQFLUDOR SRGMHWMHP GHO VWURãNRY RSUHPH NL MR SRGMHWMD NXSLMR GRQLUDMR R] GROJRURþQR ORFLUDMR QD LQVWLWXFLMDK
znanja za potrebe izvajanja skupnih projektov in programov.
2.1. Namen razpisa
Namen javnega razpisa je spodbuditi sodelovanje med institucijami znanja (univerze, visokošolski zavodi, srednje
strokovne šole, javni raziskovalni zavodi, …) in podjetji za izboljšanje prilagojenosti strokovnega i]REUDåHYDQMDSRWUHEDP
gospodarstva, boljšo izrabo razvojno raziskovalnih kapacitet in hitrejšo komercializacijo znanja. Spodbude v okviru tega
razpisa so namenjene podjetjem za skupna vlaganja z institucijami znanja v nabavo raziskovalno razvojne opreme in
PDWHULDORY ]D L]YDMDQMH VWURNRYQHJD L]REUDåHYDQMD WHU L]YDMDQMH LQ SULSUDYR VNXSQLK UD]YRMQR UD]LVNRYDOQLK SURMHNWRY Y
naslednjih dveh letih.
8SUDYLþHQLVWURãNL
0LQLVWUVWYR VRILQDQFLUD GHO VWURãNRY UD]YRMQR UD]LVNRYDOQH LQ L]REUDåHYDOQH RSUHPH ]D Lzvajanje strokovnega
L]REUDåHYDQMD WHU L]YDMDQMH LQ SULSUDYR VNXSQLK UD]YRMQR UD]LVNRYDOQLK SURMHNWRY LQ SURJUDPRY LQ VLFHU Y YLãLQL GR 
stroškov nakupa opreme in instrumentov.
2.3. Pogoji sodelovanja
Na razpis se lahko prijavijo podjetja ali skupine SRGMHWLM NL QDPHUDYDMR NXSLWL UD]LVNRYDOQR UD]YRMQR LQ L]REUDåHYDOQR
opremo ter instrumente. Pogoj za pridobitev sofinanciranja v okviru javnega razpisa je, da:
LPDSRGMHWMHVHGHåY5HSXEOLNL6ORYHQLML
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SRGMHWMH SULORåL SRSROQR L]SROQMHQR UD]SLVQR GRNXPHQWDFLMR YNOMXþQR V SRGDWNL R QDþUWRYDQHP SURMHNWX R]LURPD
sodelovanju,
SRGMHWMH LQLQVWLWXFLMD]QDQMDNLERVRGHORYDODVSRGMHWMHPYORJLSULORåLWDSLVPRRQDPHULGDERVWDSUHGL]SODþLORP
sredstev ministrstva podpisali pogodbo o izvajanju izobUDåHYDOQRUD]LVNRYDOQRUD]YRMQHJDSURMHNWDNLMHSUHGORåHQ
LQNLYNOMXþXMHXSRUDERUD]LVNRYDOQRUD]YRMQHRSUHPHWHULQVWUXPHQWRYL]WHYORJH3RGMHWMHLQLQVWLWXFLMD]QDQMDODKNR
WXGL NDNR GUXJDþH L]NDåHWD VYRM GROJRURþQL LQWHUHV ]D QDNXS LQ XSRUDER UD]LVkovalno razvojne opreme ter
instrumentov iz te vloge,
SRGMHWMHQLYVWHþDMQHPSRVWRSNXSRVWRSNXSULVLOQHSRUDYQDYHDOLOLNYLGDFLMH
SRGMHWMHQLYVWDQMXNDSLWDOVNHQHXVWUH]QRVWLSRþOHQX=DNRQDRILQDQþQHPSRVORYDQMXSRGMHWLM
podjetje za isti namen ni in ne bo prejelo sredstev iz drugih virov,
SRGMHWMHQHSULGRELYDGUåDYQLKSRPRþL]DSRGMHWMDYWHåDYDK
'RVUHGVWHYL]UD]SLVDQLVRXSUDYLþHQDSRGMHWMDL]QDVOHGQMLKSDQRJNPHWLMVWYRLQULELãWYRåLYLOVNRSUHGHORYDOQDLQGXVWULMD
in jeklarstvo.
-

=DSRGMHWMDL]QDVOHGQMLKSDQRJMHSRWUHEQDSRVHEQDREUDYQDYD]YLGLND]DNRQRGDMHRGUåDYQLKSRPRþHKODGMHGHOQLãWYR
LQWUDQVSRUWSUHPRJRYQLãWYRLQGXVWULMDPRWRUQLKYR]LOLQLQGXVWULMDVLQWHWLþQLKYODNHQ
2.4. Merila za izbiro projektov
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili:
1. Definiran interes in pomen vlaganj za podjetje
.DNRYRVWUD]YRMQRUD]LVNRYDOQHR]L]REUDåHYDOQHYVHELQHSURMHNWD
8WHPHOMLWHYQDGDOMQMHXSRUDEHLQL]NRULãþHQRVWLVNXSQHRSUeme oz. instrumentov
3UHGQRVWSULL]ERUXERGRLPHOHVNXSQHQDORåEHYHþSRGMHWLM

40
30
30

3. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki bo na razpolago za sofinanciranje projektov podjetij za razvoj skupne
L]REUDåHYDOQHLQUD]YRMQRUD]LVNRYDOQHLQIUDVWUXNWXUHYOHWX]QDãD6,76UHGVWYDEUHPHQLMRSURUDþXQVNR
SRVWDYNR  SURUDþXQD 56 ]D OHWR  9LãLQD VRILQDQFLUDQMD Y OHWX  ER RGYLVQD RG ]QHVNRY NL ERGR ]D WD
QDPHQRGREUHQLY3URUDþXQX5HSXEOLNH6ORYHQLMH]DOHWR
4. Obdobje za porabo sredstev:
2EGREMH]DNDWHUHJDVRQDPHQMHQDUD]SLVDQDVUHGVWYDMHSURUDþXQVNROHWR
1DþLQSULMDYHLQUD]SLVQLURN
Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za
gosSRGDUVWYR .RWQLNRYD   /MXEOMDQD GR YNOMXþQR    YHOMD SRãWQL åLJ GR YNOMXþQR    DOL
oddaja v glavno pisarno Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana najkasneje do 7. 5. 2002 do 12. ure)
v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis«, z navedbo naslova »Spodbujanje razvoja skupne
L]REUDåHYDOQHLQ55LQIUDVWUXNWXUH© in številko objave tega razpisa na prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji
strani. 9ORJNLQHERGRSULVSHOHSUDYRþDVQRNRPLVLMDQHERREravnavala in bodo vrnjene prosilcem.
6. Odpiranje vlog:
Odpiranje prispelih vlog bo javno 13. 5. 2002 ob 11. uri na Ministrstvu za gospodarstvo v sobi 22/II..
2EYHãþDQMHRL]ERUX
3UHGODJDWHOMLYORJERGRRUH]XOWDWLKUD]SLVDREYHãþHQLYURNXGQLRG datuma odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na internet naslovu: http://www2.gov.si/mg/mgslo.nsf ali na
VHGHåX0LQLVWUVWYD]DJRVSRGDUVWYR5D]SLVQDGRNXPHQWDFLMDVHODKNRSRVUHGXMHWXGLSRHOHNWURQVNLSRãWLþHSRGMHWMHQD
spodaj navedeni naslov posreduje prošnjo zanjo. Dodatne informacije so na voljo po telefonu ali vsak delovni dan od
9. GR  XUH QD VHGHåX 0LQLVWUVWYD ]D JRVSRGDUVWYR .RWQLNRYD  /MXEOMDna, tel: 01 478 3221, fax: 01 433-10-31,
kontaktna oseba: dr. Andrej Cvelbar, ali po elektronski pošti na naslovu : andrej.cvelbar@gov.si
Informativni dan za razpis bo dne 16. 4. 2002 ob 9. uri v sobi 22/II na Ministrstvu za gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana.
Ministrstvo za gospodarstvo

Ob-66549
1D SRGODJL 3URUDþXQD 5HSXEOLNH 6ORYHQLMH ]D OHWR  8U O 56 ãW   =DNRQD R L]YUãHYDQMX SURUDþXQD
Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS, št. 103/01), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00 in
79/01) in Pravilnika oSRVWRSNLK]DL]YUãHYDQMHSURUDþXQD5HSXEOLNH6ORYHQLMH 8UO56ãW
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

28 / 29. 3. 2002 / Stran 2783

JAVNI RAZPIS
ZA IZBOR PILOTNIH PROJEKTOV RAZVOJA PODJETNIŠKIH INKUBATORJEV NA UNIVERZAH, S PREDHODNIM
UGOTAVLJANJEM SPOSOBNOSTI

1. Neposredni uporabnik:
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5/II, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa:
Predmet razpisa je izbor pilotnih projektov razvoja podjetniških inkubatorjev na univerzah, s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti.
Temeljni cilj Slovenije je gospodarska rast ter pospeševanje podjetništva. Za doseganje tega cilja je potrebno
ustvariti okolje, ki bo stimuliralo nastanek visoko-tehnoloških podjetij oziroma razvoj institucij, ki bodo pospeševale
KLWUHMãL SUHQRV ]QDQMD L] L]REUDåHYDOQR-raziskovalnih institucij v gospodarstvo v smislu hitrejše komercializacije letega znanja.
2.1. Namen:
= SRGSRUR SUL UD]YRMX SRGMHWQLãNLK LQNXEDWRUMHY QD XQLYHU]DK åHOL PLQLVWUVWYR Y]SRGEXGLWL RUJDQL]DFLMR LQ SRgoje za
podporo preizkušanju novega znanja in idej, ki nastajajo v okviru visokošolskega študija kot potencialne podjetniške
SULORåQRVWL]DUHDOL]DFLMRYREVWRMHþLKSRGMHWMLKDOLQRYLKQD]QDQMXWHPHOMHþLKHQRWDKPDOHJDJRVSRGDUVWYD
Projekt je zasnovan v 2 delih:
1. V prvi fazi bo ministrstvo ugotavljalo interes in sposobnost prijaviteljev za vzpostavljanje podjetniških inkubatorjev
na univerzah, fakultetah oziroma visokošolskih zavodih.
0LQLVWUVWYRERPHGSULVSHOLPLSRQXGEDPLL]EUDORGRQDMYHþSLORWQH projekte in jim zagotovilo podporo pri pripravi
GRNXPHQWDFLMH]DY]SRVWDYLWHYLQNXEDWRUMDWHUSRVORYQHJDQDþUWDGHORYDQMDLQNXEDWRUMD
9QDGDOMQMLID]LSDERPLQLVWUVWYRL]EUDQLPVLVWHPRP]DJRWRYLORSRGSRURSULY]SRVWDYOMDQMXLQ]DþHWQHPGHORYDQMX
podjetniškega inkubatorja (zaposlitev strokovnjaka, organizacije skupne enote in nabava infrastrukturne opreme,
usposabljanje managerja in strokovnih sodelavcev…), pri izvajanju programov promocije ter podpore pri
preizkušanju idej v inkubatorju za obdobje dveh let.
0LQLVWUVWYRERL]EUDQLPVLVWHPRPVRILQDQFLUDORQDVOHGQMHXSUDYLþHQHVWURãNH
1. faza:
SULSUDYD GRNXPHQWDFLMH ]D Y]SRVWDYLWHY LQNXEDWRUMD NRW VDPRVWRMQH SUDYQH RVHEH WHU SRVORYQHJD QDþUWD
delovanja inkubatorja,
2. faza
Y]SRVWDYLWHYLQ]DþHWQRGHORYDnje podjetniškega inkubatorja (zaposlitev strokovnjaka, organizacije skupne
enote in nabava infrastrukturne opreme, usposabljanje managerja in strokovnih sodelavcev…),
izvajanje programov promocije
vzpostavitev sistema podpore preizkušanja idej pred komercializacijo.

2.3. Pogoji sodelovanja:
1DUD]SLVXODKNRVRGHOXMHMRXQLYHU]HIDNXOWHWHR]YLVRNRãROVNL]DYRGLNLVHSRYHåHMRYL]REUDåHYDOQR-podjetniške
sisteme skupaj s podjetji, javnimi raziskovalnimi zavodi, lokalnimi skupnostmi ter drugimi razvojnimi institucijami, ki
so zainteresirane za sovlaganje v ustanovitev in delovanje podjetniškega inkubatorja na univerzi.
3ULMDYR ODKNR YORåL XQLYHU]D IDNXOWHWD R]LURPD YLVRNRãROVNL ]DYRG Y LPHQX VNXSLQH SRGMHWLM LQ RUJDQL]DFLM NL VR
dosegle dogovor o sodelovanju pri razvoju inkubatorja.
2.4. Merila za ugotavljanje in priznanje sposobnosti
0LQLVWUVWYRERXJRWDYOMDORVSRVREQRVWQDRVQRYLGRND]LONLMLKPRUDSULMDYLWHOMSUHGORåLWLLQQDRVQRYLQDVOHGQMLK
meril:
1.
Predstavitev podjetniškega inkubatorja
10%
2.
20%
8WHPHOMLWHYFLOMHYLQSULþDNRYDQLKXþLQNRYSURMHNWD
3.
Utemeljitev sposobnosti sistema za izvajanje projekta
40%
4.
)LQDQþQDNRQVWUXNFLMDSURMHNWD
30%
(z vidika virov financiranja in realnosti izvedbe v letu 2002)
SKUPAJ
100%
3.

Višina sredstev:
Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za sofinanciranje v letu 2002 znaša 30,000.000 SIT. Sredstva
EUHPHQLMR SURUDþXQVNR SRVWDYNR  SURUDþXQD 56 ]D OHWR  Višina sofinanciranja v letu 2003 in 2004 je
RGYLVQDRG]QHVNRYNLERGR]DWDQDPHQRGREUHQLY3URUDþunu Republike Slovenije za leto 2003 in 2004.
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4. Obdobje za porabo sredstev:
2EGREMH]DNDWHUHJDVRQDPHQMHQDUD]SLVDQDVUHGVWYDMHSURUDþXQVNROHWR
1DþLQSULMDYHLQUD]SLVQLURN
Popolna prijava, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za
JRVSRGDUVWYR .RWQLNRYD ,,  /MXEOMDQD GR    YHOMD SRãWQL åLJ GR YNOMXþQR    DOL RGGDMD Y
glavno pisarno Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana najkasneje do 7. 5. 2002 do 12. ure) v zaprti
ovojnici, pod oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis« z navedbo naslova »za izbor pilotnih projektov razvoja
podjetniških inkubatorjev na univerzah, s predhodnim ugotavljanjem sposobnostI« in številko objave tega razpisa na
prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.
9ORJHNLQHERGRSULVSHOHSUDYRþDVQRNRPLVLMDQHERREUDYQDYDODLQERGRYUQMHQHSUHGODJDWHOMHPYORJ
6. Odpiranje vlog:
Odpiranje prispelih vlog ne bo javno in bo 13. 5. 2002.
2EYHãþDQMHRL]ERUX
3UHGODJDWHOMLYORJERGRRUH]XOWDWLKUD]SLVDREYHãþHni najkasneje v roku 45 dni od odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na internet naslovu http://www2.gov.si/mg/mgslo.nsf ali na
VHGHåX 0LQLVWUVWYD ]D JRVSRGDUVWYR 5D]SLVQD GRNXPHQWDFLMD VH ODKNR SRVUHGXMH WXGL SR HOHNWURQVNL SRãWL þH
predlagatelj na spodaj navedeni e-mail naslov posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dodatne
LQIRUPDFLMH VR QD YROMR YVDN WRUHN LQ þHWUWHN RG  GR  XUe po telefonu (01) 478 3250, kontaktna oseba: Simoni
1RYDN0RUHELWQDYSUDãDQMDMHPRJRþHSRVUHGRYDWLWXGLSRHOHNWURQVNLSRãWLsimona.novak@gov.si oziroma po faksu
(01) 433-10-31.
Ministrstvo bo organiziralo informativni dan za zainteresirane predlagatelje, ki bo v sredo, 10. 4. 2002 ob 10. uri v
veliki sejni sobi (2. nadstropje) Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za gospodarstvo

Ob-66551
1D SRGODJL 3URUDþXQD 5HSXEOLNH 6ORYHQLMH ]D OHWR  8U O 56 ãW   =DNRQD R L]YUãHYDQMX SURUDþXQD
Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS, št. 103/01), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in 124/00),
3UDYLOQLND R SRVWRSNLK ]D L]YUãHYDQMH SURUDþXQD 5HSXEOLNH 6ORYHQLMH 8U O 56 ãW    þOHQD =DNRQD R
raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-,  LQ  þOHQD 3UDYLOQLND R VSRGEXMDQMX WHKQRORãNHJD UD]YRMD 8U O 56 ãW
52/01),
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MG), objavlja
JAVNI RAZPIS
]DSULGRELWHYVRILQDQFLUDQMD]DSUHGNRQNXUHQþQRUD]YRMQR-raziskovalne aktivnosti projektov tehnološkega
razvoja podjetij v letu 2002

1. Neposredni uporabnik:
8SRUDEQLNSURUDþXQVNLKVUHGVWHYMH Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
2. Predmet razpisa:
3UHGPHW UD]SLVD MH VRILQDQFLUDQMH GHOD SUHGNRQNXUHQþQR UD]LVNRYDOQR-razvojnih aktivnosti (v nadaljnjem besedilu: PRR
aktivnosti), usmerjenih v ustvarjanje nRYLKDOLL]EROMãDYRåHREVWRMHþLKPDWHULDORYQDSUDYVLVWHPRYLQPHWRGYNOMXþQRVID]R
oblikovanja izdelkov, pripravo prototipov, procesov in storitev v gospodarskih organizacijah, ki z uvajanjem novega znanja
åHOLMRL]EROMãDWLWHKQRORãNLQLYRSURL]YRGD proizvodnje in storitve ter dvigniti njihovo dodano vrednost.
2.1. Ministrstvo podpira razvojne projekte:
]DL]YHGER355DNWLYQRVWLNLUHãXMH]DNOMXþHQSUREOHPR]DNWLYQRVWL]DSRVDPH]QRID]RYSURL]YRGQHP
procesu in se izvaja v projektu tehnološkega razvoja. Ministrstvo sofinancira stroške prenosa raziskovalnega dela
in ostale stroške za izvedbo PRR aktivnosti.
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2.1.2. za izvedbo PRR aktivnosti, ki je sestavni del programskih razvojnih ciljev podjetja in je povezana s
tehnološko prenovo ter kasnejšimi investicijskimi vlaganji v razvoj novih tehnologij oz. produktov. Ministrstvo
sofinancira stroške za prenos raziskovalnega dela in ostale stroške za izvedbo PRR aktivnosti ter strokovne
podlage za izvedbo investicijske dokumentacije.
Podjetja lahko izvajajo razvojne projekte z lastno razvojno enoto oz. z ustrezno izvajalsko skupino.
8SUDYLþHQLVWURãNL]DL]YDMDQMH355DNWLYQRVWLNLVHERGRSUL]QDOLVR
stroški osebja (evidentirani raziskovalci in razvijalci), ki delajo na PRR projektu;
stroški instrumentov, opreme, zemlje ter zgradb, ki se uporabljajo za izvedbo projekta;
stroški svetovanja in podobne storitve;
GRGDWQLVNXSQLVWURãNL VWURãNLUHåLMH NLVRQHSRVUHGQRSRYH]DQL]L]YDMDQMHP355DNWLYQRVWL
ostali stroški delovanja (stroški materiala, energentov in podobno), ki so neposredno povezani z izvajanjem PRR
aktivnosti.
0LQLVWUVWYR QDPHQMD ]D 355 DNWLYQRVWL VRILQDQFLUDQMH Y YLãLQL GR  YUHGQRVWL XSUDYLþHQLK VWURãNRY 355 DNWLYQRVWL ]D
izvedbo tehnološko razvojnega projekta.
3. Pogoji sodelovanja:
3.1. 9ORJH QD UD]SLV ODKNR RGGDMR SUDYQH LQ IL]LþQH RVHEH NL VR UHJLVWULUDQH ]D RSUDYOMDQMH SURL]YRGQH DOL VWRULWYHQH
GHMDYQRVWLVVHGHåHPY5HSXEOLNL6ORYHQLMLLQ
QLVRYVWHþDMQHPSRVWRSNXSRVWRSNXSULVLOQHSRUDYQDYHDOLOLNYLGacije;
LPDMRSRUDYQDQHREYH]QRVWLGRGUåDYH
QLVRYVWDQMXNDSLWDOVNHQHXVWUH]QRVWLSRþOHQX=DNRQDRILQDQþQHPSRVORYDQMXSRGMHWLM
QHSULGRELYDMRGUåDYQLKSRPRþL]DSRGMHWMDYWHåDYDK
QLVR]DLVWLQDPHQVRILQDQFLUDQDL]GUXJLKVUHGVWHYGUåDYQHJDDOLORNDOQHJDSURUDþXQD
3.2. Odgovorni vodja PRR aktivnosti mora izpolnjevati zakonsko opredeljene pogoje za nosilca PRR aktivnosti po 29. ali
þOHQX=DNRQDRUD]LVNRYDOQLGHMDYQRVWL
3.3. ýODQL L]YDMDOVNH VNXSLQH 355 DNWLYQRVWL VR SROHJ UD]YRMQLNRY L] razvojnih enot v podjetjih tudi raziskovalci, ki
opravljajo svoje delo v raziskovalnih organizacijah, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri MŠZŠ in
]DVHEQL UD]LVNRYDOFL þH VR YSLVDQL Y UHJLVWHU ]DVHEQLK UD]LVNRYDOFHY SUL 0â=â =D þODQH L]vajalske skupine PRR
DNWLYQRVWL VH VPDWUDMR WLVWL UD]LVNRYDOFL DOL UD]YRMQLNL NL VR YSLVDQL Y HYLGHQFR UD]LVNRYDOFHY VWURNRYQLK LQ WHKQLþQLK
sodelavcev pri MŠZŠ.
3.4. Podjetja morajo za svoje RR enote, katerim je bilo odobreno sofinanciranje PRR aktivnosti, pred podpisom pogodbe z
0*]DUDGLPRåQRVWLVSUHPOMDQMDL]YDMDQMD355DNWLYQRVWLSUHGORåLWLGRNXPHQWRRGSUWMXVWURãNRYQHJDPHVWD
3.5. Podjetja, ki skupno prijavljajo projekt tehnološkega razvoja, morajo skleniti pogodbo o sodelovanju, ki vsebuje vsaj
QDVOHGQMDGRORþLOD
- o izbranem koordinatorju – nosilcu PRR aktivnosti, ki je obenem tudi prijavitelj,
- o vlaganju sredstev,
- o delitvi rezultatov opravljenega dela oz. intelektualni lastnini, patentih, …,
- o izvajalcih PRR aktivnosti in
- drugo, kDUVRGHOXMRþLVPDWUDMR]DSRWUHEQR
3RVDPH]QRSRGMHWMHQHVPHSULMDYLWLYHþNRWdve prijavi PRR projekta.
 3RGMHWMD NL VR GR VHGDM åH VNOHQLOH SRJRGER ] 0* R] ELYãHP 0=7  ]D L]YDMDQMH 355 DNWLYQRVWL LQ QLVR L]SROQLOH
pogodbenih obveznosti, vkOMXþQR ] RGGDMR ]DKWHYDQHJD NRQþQHJD SRURþLOD ne morejo kandidirati na sredstva tega
razpisa.
3.8. Do sredstev iz razpisa QLVR XSUDYLþHQD SRGMHWMD L] QDVOHGQMLK SDQRJ NPHWLMVWYR LQ ULELãWYR åLYLOVNR SUHGHORYDOQD
industrija in jeklarstvo.
Za podjetja iz naslednjih panog je potrebna posebna obravnava]YLGLNDQDG]RUDQDGGUåDYQLPLSRPRþPLODGMHGHOQLãWYRLQ
WUDQVSRUWSUHPRJRYQLãWYRLQGXVWULMDPRWRUQLKYR]LOLQLQGXVWULMDVLQWHWLþQLKYODNHQ
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4. Merila za izbiro projektov:
3UL RGORþDQMX R L]ERUX SURMHNWov tehnološkega razvoja, ki jih bo sofinanciralo MG, bosta bistvenega pomena oceni
ekonomskega (50%) in tehnološkega (50%) vrednotenja predloga.
3UL HNRQRPVNHP YUHGQRWHQMX SURMHNWD ER SRPHPEQD VSORãQD SUHGVWDYLWHY SRGMHWMD LQ SURMHNWD WUåHQMVND RFHQD SURjekta,
ILQDQþQDRFHQDSURMHNWDWHUGUXJLSRGDWNLNLMLKSULMDYLWHOML]SRVWDYOMDLQVRSRPHPEQL]DSURMHNW
Pri tehnološkem vrednotenju predloga pa bodo sestavni deli ocene cilj projekta, pomembnost projekta za narodno
gospodarstvo, ekološke in energetske XþLQNH WHKQRORãNR NRPSOHNVQRVW L]GHOND WHKQRORãNR ]DKWHYQRVW SURL]YRGQMH YSOLY
na zaposlovanje, ustreznost tematike PRR aktivnosti projekta in njenega izvajanja, reference RR skupine in vodje te
VNXSLQH UHDOQRVW ILQDQþQH RYUHGQRWHQRVWL 355 DNWLYQRVWL SURMHNWD LQ YNOMXþHQRVW PODGLK UD]LVNRYDOFHY R] QRYR]DSRVOHQLK
doktorjev in magistrov.
5. Višina sredstev
2NYLUQDYLãLQDVUHGVWHYQDUD]SRODJR]DL]YHGERSUHGPHWDUD]SLVDYOHWXMHPLR6,7NLVH]DJRWRYLL]SURUDþXQVNH
SRVWDYNHãWGUåDYQHJDSURUDþXQD
6. Obdobje za porabo sredstev:
2EGREMLVRILQDQFLUDQMDVWDSURUDþXQVNLOHWLLQ
6RILQDQFLUDQMHSRWHPUD]SLVXVHERSULþHORYOHWXLQVLFHUSRRSUDYOMHQHPRFHQMHYDOQHPSRVWRSNXVSUHMHWHPVNOHSXR
sofinanciranju projekta ter poVNOHQLWYLSRJRGEH355DNWLYQRVWUD]YRMQHJDSURMHNWDWUDMDSUDYLORPDHQRSURUDþXQVNROHWRR]
QDMYHþGYHSURUDþXQVNLOHWL
7. 1DþLQSULMDYHLQUD]SLVQLURN
Vloga mora vsebovati poleg popolno izpolnjenega obrazca TSG/02 še vse priloge, ki so navedene v razpisni
dokumentaciji (navodila za pripravo in oblikovanje vlog za pridobitev subvencije za izvajanje PRR aktivnosti tehnološko
razvojnih projektov podjetij). Vloga mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, GRYNOMXþQR YHOMDSRãWQLåLJGRYNOMXþQRDOLRGGDMDYJODYQLSLVDUQL0LQLVWUVWYD]D
gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana najkasneje do 7. 5. 2002 do 12. ure) v zaprti ovojnici pod oznako »NE
ODPIRAJ, PRIJAVA NA RAZPIS – SOFINANC,5$1-( 35('.21.85(1ý12 5$=,6.29$/12-RAZVOJNIH
PROJEKTOV PODJETIJ« in številko objave tega razpisa na prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.
9ORJNLQHERGRSULVSHOHSUDYRþDVQRNRPLVLMDQHERREUDYQDYDODLQERGRYUQMHQHSURVLOFHP.
8. Datum odpiranja vlog:
Komisijsko odpiranje vlog bo dne 13. 5. 2002 v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana in ni
javno.
Vse komisijsko sprejete vloge bodo ocenjene na podlagi pogojev in meril za ocenjevanje PRR aktivnosti tehnološkega
UD]YRMDNLVRQDYHGHQLYUD]SLVQLGRNXPHQWDFLML.RQþQDRFHQDMHUH]XOWDWRFHQHWHKQRORãNHYUHGQRVWLLQRFHQHHNRQRPVNLK
kazalcev projekta.
9. 2EYHãþDQMHRL]ERUX
9ODJDWHOMLSULMDYERGRRUH]XOWDWLKUD]SLVD]DVRILQDQFLUDQMH355DNWLYQRVWLREYHãþHQLYroku 45 dni od datuma odpiranja
vlog.
10. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na internet naslovu: http://www2.gov.si/mg/mgslo.nsfDOLQDVHGHåX
Ministrstva za gRVSRGDUVWYR 5D]SLVQD GRNXPHQWDFLMD VH ODKNRSRVUHGXMHWXGLSRHOHNWURQVNLSRãWLþHVVWUDQLSRGMHWMDQD
spodaj navedeni e-mail naslov posredujete prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dodatne informacije so na voljo na
telefonski številki: 01/478-32-03NRQWDNWQDRVHEDJ5DGRYDQ.ULåPDQ
0RUHELWQD YSUDãDQMD MH PRJRþH SRVUHGRYDWL NRQWDNWQL RVHEL WXGL SR HOHNWURQVNL SRãWL Radovan.Krizman@gov.si ali
m.nemanic@gov.si oz. faxu: 01 433-10-31.
Ministrstvo za gospodarstvo
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Ob-66552
1D SRGODJL 3URUDþXQD 5HSXEOLNH 6ORYHQLMH ]D OHWR  8U O 56 ãW   =DNRQD R L]YUãHYDQMX SURUDþXQD
Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS, št. 103/01), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00 in
 3UDYLOQLNDRSRVWRSNLK]DL]YUãHYDQMHSURUDþXQD5HSXEOLNH6ORYHQLMH 8UO56ãW
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana objavlja
JAVNI RAZPIS
ZA DODELJEVANJE RAZVOJNIH SPODBUD ZA UVAJANJE IZBOLJŠAV V TEHNOLOŠKIH PROCESIH Z
'(021675$&,-6.,0,8ý,1.,
1. Neposredni uporabnik
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje uvajanja izboljšav, ki so namenjene reševanju tehnoloških problemov iz vsakdanje
LQGXVWULMVNHSUDNVHNLVR]QDþLOQL]DGRORþHQHYUVWHSURL]YRGQLKSURFHVRYSDQRJR]LURPDWHKQRORJLM
2.1. Namen razpisa so razvojne spodbude posameznim podjetjem oziroma skupinam podjetij, ki oblikujejo takšne
raziskovalno razvojne projekte, ki odpravljajo omenjene ovire in uvajajo nove tehnološke rešitve in izboljšave tehnoloških
procesov ter z ustreznimi demonstracijskimi aktivnostmi spodbujajo tudi druga podjetja za implementacijo rezultatov
SURMHNWDWXGLYVYRMHWHKQRORãNHSURFHVH5D]YRMQLSURMHNWLPRUDMRWDNRSRXVSHãQLL]YHGELVOXåLWLWXGLNRWY]RUþQLSULPHU
dobre prakse in morajo biti v demonstracijskem smislu na voljo tudi drugim podjetjem, ki se zanimajo za uvedbo takšne
QRYH WHKQRORJLMH R]LURPD ]D XYHGER L]EROMãDYH Y WHKQRORãNL SURFHV NL ER SRYHþDOD QMLKRYR NRQNXUHQþQR VSRVREQRVW
odzivnost na nove zahteve trga, na ekološke zahteve in podobno.
2.2. Ministrstvo bo v projektih uvajanja izboljšav v tehnoloških procesih VRILQDQFLUDOR GHO XSUDYLþHQLK VWURãNRY ]D
L]YDMDQMH UD]LVNDY LQ UD]YRMD WHU GHPRQVWUDFLMVNH DNWLYQRVWL NL YNOMXþXMHMR MDYQR SUHGVWDYLWHY LQ RPRJRþDMR VH]QDQMHQMH
QDMãLUãHMDYQRVWL]GRVHåHQLPLUH]XOWDWLSURMHNWD
8SUDYLþHQLVWURãNLVR
stroški dela zaSRVOHQLKNLVHL]NOMXþQRXNYDUMDMR]UD]LVNRYDOQLPLDNWLYQRVWPL
VWURãNLLQVWUXPHQWRYRSUHPH]HPOMLãþLQSRVORSLMNLVHL]NOMXþQRLQVWDOQRXSRUDEOMDMR]DUD]LVNRYDOQHDNWLYQRVWL
stroški za svetovalne in podobne storitve;
dodatni skupni stroški, ki so nastali neposredno kot posledica raziskave in razvoja;
drugi operativni stroški, ki nastajajo neposredno kot rezultat raziskave in razvoja;
ostali stroški, ki so potrebni za izpeljavo demonstracijskih aktivnosti.
Ministrstvo lahko sofinancira do 60% uSUDYLþHQLKVWURãNRYSURMHNWRY]DXYDMDQMHL]EROMãDYYWHKQRORãNLKSURFHVLKYNROLNRU
JUH ]D LQGXVWULMVNH UD]LVNDYH WHU GR  XSUDYLþHQLK VWURãNRY Y NROLNRU SUL SURMHNWX SUHYODGXMHMR SUHGNRQNXUHQþQH
razvojne aktivnosti.
2.3. Pogoji sodelovanja
Na razpis se lahko prijavijo podjetja s projekti za uvajanje izboljšav v tehnoloških procesih in kasnejšo demonstracijo
uvedenih izboljšav.
1D UD]SLV VH ODKNR SULMDYL WXGL VNXSLQD SRGMHWLM NL SD PRUD Y YORJL SULORåLWL SLVPR R QDPHUL R]LURPD GUXJR YHURGRVWRMQR
dokazilo, s katerim skupina podjetij oziroma konzorcij podjetij ter razvojno raziskovalna institucija:
-GRORþDL]YDMDOFDUD]YRMQRUD]LVNRYDOQHJDSURMHNWDR]LURPDL]YDMDOFDGHPRQVWUDFLMH
- potrjuje svoj interes za sodelovanje v projektu.
Na razpisu lahko sodelujejo le podjetja:
VVHGHåHPY5HSXEOLNL6ORYHQLML
NLQLVRYVWHþDMQHPSRVWRSNXSRVWRSNXSULVLOQHSRUDYQDYHDOLOLNYLGDFLMH
NLLPDMRSRUDYQDQHREYH]QRVWLGRGUåDYH
NLQLVRYVWDQMXNDSLWDOVNHQHXVWUH]QRVWLSRþOHQX]DNRQDRILQDQþQHPSRVORYDQMXSRdjetij;
NLQHSULGRELYDMRGUåDYQLKSRPRþL]DSRGMHWMDYWHåDYDK
NLQLVR]DLVWLQDPHQVRILQDQFLUDQDL]GUXJLKVUHGVWHYGUåDYQHJDDOLORNDOQHJDSURUDþXQD
'RVUHGVWHYL]UD]SLVDQLVRXSUDYLþHQDSRGMHWMDL]QDVOHGQMLKSDQRJNPHWLMVWYRLQULELãWYRåLYLOVNo predelovalna industrija
in jeklarstvo.
=DSRGMHWMDL]QDVOHGQMLKSDQRJMHSRWUHEQDSRVHEQDREUDYQDYD]YLGLNDQDG]RUDQDGGUåDYQLPLSRPRþPLODGMHGHOQLãWYR
LQWUDQVSRUWSUHPRJRYQLãWYRLQGXVWULMDPRWRUQLKYR]LOLQGXVWULMDVLQWHWLþQLKYODNHQ
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2.4. Merila za izbiro projektov
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili:
1. 8VNODMHQRVWYORJH]QDPHQRPUD]SLVD]ODVWL]YLGLNDGHPRQVWUDFLMVNLKXþLQNRY  
2. Tehnološka in gospodarska utemeljenost projekta (40%);
3. )LQDQþQDNRQVWUXNcija projekta (20 %)
Prednost pri izbiri bodo imeli projekti, ki jih oblikujejo skupine podjetij.
3. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki bodo na razpolago za sofinanciranje projektov v letu 2002 znaša 150,000.000
SIT. Sredstva bremeniMRSURUDþXQVNRSRVWDYNRSURUDþXQD56]DOHWR
4. Obdobje za porabo sredstev:
2EGREMHVRILQDQFLUDQMDMHSURUDþXQVNROHWR
1DþLQSULMDYHLQUD]SLVQLURN
Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za
JRVSRGDUVWYR.RWQLNRYD/MXEOMDQDGRYNOMXþQR YHOMDSRãWQLåLJGRYNOMXþQRDOLRGGDMDY
glavno pisarno Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, najkasneje do 14. 5. 2002 do 12. ure), v zaprti
ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis«, z navedbo naslova » Uvajanje izboljšav v tehnoloških procesih z
GHPRQVWUDFLMVNLPL XþLQNL« in številko objave tega razpisa na prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.
Vlog, ki nHERGRSULVSHOHSUDYRþDVQRNRPLVLMDQHERREUDYQDYDODLQERGRYUQMHQHSRãLOMDWHOMHP.
6. Datum odpiranja vlog
Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo 16. 5. 2002.
2EYHãþDQMHRL]ERUX
3UHGODJDWHOMLYORJERGRRUH]XOWDWLKUD]SLVDREYHãþHQLYURNXGQi od datuma odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na internet naslovu: http://www2.gov.si/mg/mgslo.nsf in na
VHGHåX 0LQLVWUVWYD ]D JRVSRGDUVWYR 'RGDWQH LQIRUPDFLMH VR QD YROMR YVDN WRUHN LQ þHWUWHN RG  GR  XUHQDVHGHåX
Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, tel: 01 478-32-84, fax: 01 433-10-31, kontaktna oseba: g. Drago
Gorjup, e-pošta: drago.gorjup@gov.si .
0LQLVWUVWYRERRUJDQL]LUDORLQIRUPDWLYQLGDQ]D]DLQWHUHVLUDQDSRGMHWMDNLERYþHWUWHNREXULYYHOLNLVHMQL
sobi (2. nadstropje) Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
Ministrstvo za gospodarstvo

Ob-66553
1DSRGODJLSURUDþXQD5HSXEOLNH6ORYHQLMH]DOHWR 8UO56ãW =DNRQDRL]YUãHYDQMXSURUDþXQD5HSXEOLNH
Slovenije za leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS, št. 103/2001), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01),
PraYLOQLNDRSRVWRSNLK]DL]YUãHYDQMHSURUDþXQD5HSXEOLNH6ORYHQLMH 8UO56ãW
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SPODBUJANJE INTERNACIONALIZACIJE MALIH IN SREDNJIH PODJETIJ

1. Neposredni uporabnik
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo (v nadaljevanju Ministrstvo), Kotnikova 5, Ljubljana.
2. Predmet razpisa
3UHGPHW UD]SLVD MH VRILQDQFLUDQMH GHOD VWURãNRY PDOLK LQ VUHGQMLK SRGMHWLM SUL YVWRSDQMX LQ NUHSLWYL SRORåDMD QD
mednarodnih trgih, pridobivanju strateških partnerjev in vzpostavljanju poslovnih povezav s podjetji v tujini.
2.1. Namen
5D]SLVMHGHOSURJUDPDNDWHUHJDQDPHQMHSRGSRUDSRGMHWMHPSULKLWUHMãHPYNOMXþHYDQMXYPHGQDURGQHSURFHVH1DPHQ
razpisa je spodbujanje izvozne usmerjenosti malih in srednjih podjetij.
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0LQLVWUVWYRåHOL]UD]SLVRPVSRGEXGLWLPDODLQVUHGQMDSRGMHWMDWHU]DGUXJHNSUHXþLWYLPRåQRVWLLQL]YDMDQMXDNWLYQRVWLQD
naslednjih SRGURþMLK
♦ pridobivanje novih trgov
♦ pridobivanje strateških partnerjev v tujini
♦ uveljavlMDQMHQDREVWRMHþLKLQQRYLKWUJLK
2.2. Ministrstvo bo podjetjem sofinanciralo naslednje XSUDYLþHQH stroške celovitih projektov za aktivnosti po
posameznih fazah:
1. faza - Preverjanje poslovnih idej in identifikacija potencialnih partnerjev
♦ L]GHODYDWUåQHUaziskave
♦ pridobivanje benchmarking informacij
♦ izdelava predhodne študije za uveljavljanje na mednarodnih trgih
♦ VYHWRYDOQHVWRULWYHSULSUHYHUMDQMXSULORåQRVWLLQY]SRVWDYOMDQMXSRYH]DYYWXMLQL
♦ nabava strokovne literature, potrebne za pripravo projekta, inQDNXSVHNWRUVNLKWUåQLKUD]LVNDY
♦ usposabljanje zaposlenih za pripravo projekta internacionalizacije
2. faza - Priprava projekta ali investicijskega programa:
♦ izdelava študije za projekt internacionalizacije
♦ izdelava projektne dokumentacije
♦ svetovalne storitve
♦ SULGRELYDQMHSRVHEQLKFHUWLILNDWRY QHYNOMXþXMHVWDQGDUGRYSRVLVWHPX,62LQ
♦ QHPDWHULDOQH LQYHVWLFLMH QDNXS SDWHQWRY OLFHQF NQRZ KRZD DOL QHSDWHQWLUDQHJD WHKQLþQHJD ]QDQMD 
povezane s projektom internacionalizacije
♦ strokovno izpopolnjevanje lastnih kadrov za izvedbo projekta
♦ nastop na mednarodnem trgu kot del celovitega projekta internacionalizacije
3.

faza - Izvedba projekta ali investicije
♦ svetovalne storitve
♦ usposabljanje zaposlenih za izvajanje celovitega projekta internacionalizacije in uveljavljanje na ciljnem trgu
♦ SULGRELYDQMHSRVHEQLKFHUWLILNDWRY QHYNOMXþXMHVWDQGDUGRYSRVLVWHPX,62LQ
♦ QHPDWHULDOQH LQYHVWLFLMH QDNXS SDWHQWRY OLFHQF NQRZ KRZD DOL QHSDWHQWLUDQHJD WHKQLþQHJD ]QDQMD  ]D
uveljavljanje na ciljnem trgu
♦ promocijske aktivnosti za uveljavljanje na ciljnem trgu.

=DYNOMXþLWHYYGUXJRLQWUHWMRID]RERGRPRUDODSRGMHWMDSUHGORåLWLGRND]LODRL]YHGHQLKDNWLYQRVWLKYSUHMãQMLKID]DK
2.3. Ciljna skupina in pogoji sodelovanja
Na razpis se lahko prijavijo mala in srednja podjetja ter zadruge s VHGHåHPY5HSXEOLNL6ORYHQLMLNLERGRYVNODGX]
razpisnimi pravili prijavila projekte internacionalizacije. Na razpis se lahko prijavi tudi skupina malih in srednjih
podjetij.
Za definicijo malih in srednjih podjetij se upoštevajo merila iz Zakona o gosSRGDUVNLKGUXåEDK9VNODGXVWHPLVHODKNR
na razpis prijavijo podjetja, ki izpolnjujejo dve od naslednjih meril:
♦ SRYSUHþQRãWHYLOR]DSRVOHQLKY]DGQMHPSRVORYQHPOHWXQHSUHVHJD
♦ þLVWLSULKRGNLRGSURGDMHY]DGQMHPSRVORYQHPOHWXVRPDQMãLRGMIO tolarjev,
♦ vrednost aktive ob koncu poslovnega leta ne presega 2.000 MIO tolarjev.
3ROHJ WHJD PRUD ELWL SRGMHWMH QHRGYLVQR NDU SRPHQL GD SRVDPH]QD JRVSRGDUVND GUXåED DOL SRYH]DQD GUXåED NL QH
ustreza pogojem za majhna in srednje velika podjetja, razpRODJD]QMHJRYLPLODVWQLãNLPLGHOHåLDOLJODVRYDOQLPLSUDYLFDPL
manjšimi od 20%.
Do sredstev iz tega razpisa QLVRXSUDYLþHQDSRGMHWMD :
♦ NLVRYVWHþDMQHPSRVWRSNXSRVWRSNXSULVLOQHSRUDYQDYHDOLOLNYLGDFLMH
♦ NLQLPDMRSRUDYQDQLKREYH]QRVWLGRGUåDYH
♦ ki VRYVWDQMXNDSLWDOVNHQHXVWUH]QRVWLSRþOHQX=DNRQDRILQDQþQHPSRVORYDQMXSRGMHWLM
♦ NLSULGRELYDMRGUåDYQHSRPRþL]DSRGMHWMDYWHåDYDK
♦ NLVR]DLVWLQDPHQVRILQDQFLUDQDL]GUXJLKVUHGVWHYGUåDYQHJDDOLORNDOQHJDSURUDþXQD
V primeru, da so podjetjD åH SUHMHOD VUHGVWYD ]D VSRGEXMDQMH LQWHUQDFLRQDOL]DFLMH Y SUHWHNOLK UD]SLVLK PRUDMR LPHWL
L]SROQMHQHYVHSRJRGEHQHREYH]QRVWLYNOMXþQRVNRQþQLPYVHELQVNLPSRURþLORPSURMHNWDNLVRJDELODGROåQDGRVWDYLWL
'RVUHGVWHYL]UD]SLVDQLVRXSUDYLþHQDSRGMHWMDL]QDVOHGQMLKSDQRJNPHWLMVWYRLQULELãWYRåLYLOVNRSUHGHORYDOQDLQGXVWULMD
in jeklarstvo.
=D SRGMHWMD L] QDVOHGQMLK SDQRJ MH SRWUHEQD SRVHEQD REUDYQDYD SUL NRPLVLML ]D QDG]RU QDG GUåDYQLPL SRPRþPL
ladjedelništvo in transport, premogovništvo, indusWULMDPRWRUQLKYR]LOLQLQGXVWULMDVLQWHWLþQLKYODNHQ
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2.4. Merila za izbiro projektov
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili:
1. Usklajenost vloge 35%:
♦ skladnost z namenom razpisa in strateškimi cilji podjetja
♦ medsebojna skladnost in jasnost predstavitve ciljev in aktivnosti
2. Utemeljenost projekta 40%
♦ poslovna utemeljenost
♦ organizacija izvajanja projekta
♦ SUHGYLGHQLXþLQNL
3. )LQDQþQDNRQVWUXNFLMD
♦ stroškovna sprejemljivost
♦ transparentnost
♦ VNODGQRVW]QDþUWRPL]YDMDQMDSURMHNta
3UHGQRVWSULGRORþDQMXYLãLQHVUHGVWHYERGRLPHOLVNXSQLSURMHNWLVNXSLQHSRGMHWLM
3. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki bo na razpolago za sofinanciranje projektov znaša 300,000.000 SIT. Sredstva
EUHPHQLMR SURUDþXQVNR SRVWDYNR  SURUDþXQD 56 ]D OHWR  9LãLQD VRILQDQFLUDQMD MH RGYLVQD RG ãWHYLOD YORJ LQ
L]SROQMHYDQMDPHULOL]WRþNHUD]SLVDYHQGDUQHPRUHSUHVHþLXSUDYLþHQLKVWURãNRYSRVDPH]QHJDSURMHNWD
4. Obdobje za porabo sredstev:
Obdobje, za katerega so namenjena UD]SLVDQDVUHGVWYDMHSURUDþXQVNROHWR
5. 1DþLQSULMDYHLQUD]SLVQLURN
Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za
JRVSRGDUVWYR .RWQLNRYD   /MXEOMDQD GR YNOMXþQR    YHOMD SRãWQL åLJ GR YNOMXþQR    DOL
oddaja v glavno pisarno Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana najkasneje do 7. 5. 2002 do 12. ure)
v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis«, z navedbo naslova »Spodbujanje internacionalizacije
malih in srednjih podjetij« in številko objave tega razpisa na prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.
9ORJNLQHERGRSULVSHOHSUDYRþDVQRNRPLVLMDQHERREUDYQDYDODLQERGRYUQMHQHSURVLOFHP
6. Datum odpiranja vlog:
Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo 10. 5. 2002.
7. 2EYHãþDQMHRL]ERUX
3UHGODJDWHOMLYORJERGRRUH]XOWDWLKUD]SLVDREYHãþHQLYURNXGQLRGGDWXPDRGSLUDQMDYORJ
8. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na internet naslovu: http://www2.gov.si/mg/mgslo.nsf in na
VHGHåX0LQLVWUVWYD]DJRVSRGDUVWYR5D]SLVQDGRNXPHQWDFLMDVHODKNRSRVUHGXMHWXGLSRHOHNWURQVNLSRãWLþHSRGMHWMHQD
spodaj navedeni e-mail naslov posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dodatne informacije so na voljo vsak
GHORYQL GDQ RG  GR  XUH QD VHGHåX 0LQLVWUVWYD ]D JRVSRGDUVWYR .RWQLNRYD  /MXEOMDQD WHO    ID[
01 433-10-31, kontaktna oseba: Mojca Perhavc, e-mail: Mojca.Perhavc@gov.si
Ministrstvo za gospodarstvo
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Ob-66555
1D SRGODJL 3URUDþXQD 5HSXEOLNH 6ORYHQLMH ]D OHWR  8U O 56 ãW   =DNRQD R L]YUãHYDQMX SURUDþXQD
Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS, št. 103/01), zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00 in
79/01), PraviOQLNDRSRVWRSNLK]DL]YUãHYDQMHSURUDþXQD5HSXEOLNH6ORYHQLMH 8UO56ãWLQ 
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SPODBUJANJE IZHODNIH INVESTICIJ SLOVENSKIH PODJETIJ
Neposredni uporabnik
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
Predmet razpisa
0LQLVWUVWYR åHOL VSRGEXGLWL SRGMHWMD ]D QHSRVUHGQD YODJDQMD Y WXMLQL NL SRPHQLMR SUHQRV ]QDQMD ]QLåHYDQMH VWURãNRY DOL
krepitev obstRMHþLKR]RGSLUDQMHQRYLKWUJRY
Predmet razpisa je sofinanciranje dela stroškov podjetij pri izvajanju celovitih projektov izhodnih investicij na tuje trge.
Celoviti projekti zajemajo izvajanje izhodne investicije v tujini ter hkrati vlaganje v krepitev razvojnega dela v podjetju v
Sloveniji.
2.1. Namen razpisa:
Ministrstvo bo podjetjem in zadrugam, ki bodo izbrana na javnem razpisu, v skladu z namenom ukrepa sofinanciralo del
VWURãNRY SUL QDþUWRYDQMX LQ L]YDMDQMX LQYHVWLFLM Y WXMLQL VWURãNH SUHGKRGQHJa raziskovalnega dela in priprave
dokumentacije za izvedbo investicije ter stroške prenosa znanja in usposabljanja zaposlenih ob uvajanju nove investicije.
6SRGEXMDQMHL]KRGQHLQYHVWLFLMHNRWGHOFHORYLWHJDSURMHNWDRPRJRþDKNUDWQRWHKQRORãNRSRVRGDEOMDQMH in reorganizacijo
podjetja doma, zato bo ministrstvo sofinanciralo tudi del stroškov raziskav in razvoja, pridobivanja znanja in
usposabljanja zaposlenih ter krepitev razvojnega dela v Sloveniji.
2.2. Ministrstvo bo podjetjem sofinanciralo - v okviru celovitih projektov – XSUDYLþHQHVWURãNH]DQDVOHGQMHQDPHQH,
po posameznih fazah:
1.

faza - Preverjanje poslovnih idej in identifikacija potencialnih partnerjev:
♦ stroški razvojno -UD]LVNRYDOQHJDGHODSULL]GHODYLSUHGKRGQHãWXGLMHRWHKQLþQLL]YHGOMLYRVWL
♦ stroške svetovanja LQGUXJLKVWRULWHYNLVHXSRUDEOMDMRL]NOMXþQR]DUD]YRMQRUD]LVNRYDOQRGHMDYQRVW
YNOMXþQR]UD]LVNDYDPLWHKQLþQLP]QDQMHPLQSDWHQWLNLVRNXSOMHQLL]]XQDQMLKYLURY
♦ pridobivanje znanja in usposabljanje zaposlenih, potrebno za izvedbo projekta

2.

faza -3ULSUDYDSURMHNWDDOLLQYHVWLFLMVNHJDQDþUWD
♦ razvojno -UD]LVNRYDOQRGHORSULSULSUDYLLQYHVWLFLMVNHJDQDþUWD
♦ VWURãNHVYHWRYDQMDLQGUXJLKVWRULWHYNLVHXSRUDEOMDMRL]NOMXþQR]DUD]YRMQRUD]LVNRYDOQRGHMDYQRVW
YNOMXþQR]UD]LVNDYDPLWHKQLþQLP]QDQMHm in patenti, ki so kupljeni iz zunanjih virov
♦ pridobivanje znanja in usposabljanje zaposlenih
♦ VWURãNLLQVWUXPHQWRYLQRSUHPHNLVHXSRUDEOMDMRL]NOMXþQRLQVWDOQR]DUD]LVNRYDOQRGHMDYQRVW

3.

faza – Izvedba izhodne investicije
♦
♦
♦
♦
♦

stroški dela pri izvedbi investicije (mentorstvo, inštrukcije)
VWURãNLVYHWRYDQMDLQGUXJLKVWRULWHYNLVHXSRUDEOMDMRL]NOMXþQR]DUD]YRMQRUD]LVNRYDOQRGHMDYQRVWYNOMXþQR
]UD]LVNDYDPLWHKQLþQLP]QDQMHPLQSDWHQWLNLVRNXSOMHQLL]]XQDQMLKYLURY
stroški instrumentov in opremHNLVHXSRUDEOMDMRL]NOMXþQRLQVWDOQR]DUD]LVNRYDOQRGHMDYQRVW
pridobivanje znanja in usposabljanje zaposlenih
stroški instrumentov in opreme za raziskovalno dejavnost.

=DYNOMXþLWHYYGUXJRLQWUHWMRID]RERGRPRUDODSRGMHWMDSUHGORåLWLGRND]LODRizvedenih aktivnostih v prejšnjih fazah.
8SUDYLþHQLVWURãNL za gornje namene, ki so predmet sofinanciranja:
-VWURãNLSULSUDYHãWXGLMHRWHKQLþQLL]YHGOMLYRVWLLQLQYHVWLFLMVNHJDQDþUWD VWURãNLRVHEMDVWURãNLVYHWRYDQMDLQGUXJLK
storitev ter dodatni skupni stroški, ki so nastali neposredno kot rezultat raziskovalne dejavnosti)
- stroški splošnega in posebnega usposabljanja zaposlenih
- stroški materialnih (nakup novih strojev in opreme) in nematerialnih (nakup patentov, licenc, znanja) investicij.
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2.3. Pogoji sodelovanja
8NUHSLVRKRUL]RQWDOQLLQHQDNRGRVWRSQLYVHPSRGMHWMHPY6ORYHQLMLYGRPDþLDOLWXMLODVWLQHJOHGHQDYHOLNRVWLQSDQRJR
GHMDYQRVWLWHUWHPHOMLMRQDHYURSVNLKSUDYLOLK]DGRGHOMHYDQMHGUåDYQLKSRPRþLLQYDURYDQMHNRQNXUHQFH
Na razpis se lahko prijavijoSRVDPH]QDSRGMHWMDVNXSLQHSRGMHWLMLQ]DGUXJHVVHGHåHPY6ORYHQLMLNLL]YDMDMRR]ERGR
L]YDMDOLLQYHVWLFLMHYGUXJLKGUåDYDK
♦ NLQLVRYVWHþDMQHPSRVWRSNXSRVWRSNXSULVLOQHSRUDYQDYHDOLOLNYLGDFLMH
♦ NLLPDMRSRUDYQDQHREYH]QRVWLGRGUåDYH
♦ ki nisoYVWDQMXNDSLWDOVNHQHXVWUH]QRVWLSRþOHQX=DNRQDRILQDQþQHPSRVORYDQMXSRGMHWLM
♦ NLQHSULGRELYDMRGUåDYQLKSRPRþL]DSRGMHWMDYWHåDYDK
♦ NLQLVR]DLVWLQDPHQVRILQDQFLUDQDL]GUXJLKVUHGVWHYGUåDYQHJDDOLORNDOQHJDSURUDþXQD
Do sredstev iz razSLVDQLVRXSUDYLþHQDSRGMHWMDL]QDVOHGQMLKSDQRJNPHWLMVWYRLQULELãWYRåLYLOVNRSUHGHORYDOQDLQGXVWULMD
in jeklarstvo.
=DSRGMHWMDL]SDQRJODGMHGHOQLãWYRLQWUDQVSRUWSUHPRJRYQLãWYRLQGXVWULMDPRWRUQLKYR]LOLQLQGXVWULMDVLQWHWLþQLKYODNHQ
je potUHEQDSRVHEQDREUDYQDYD]YLGLNDQDG]RUDQDGGUåDYQLPLSRPRþPL
Posamezno podjetje se lahko s posameznim projektom prijavi le na eno fazo razpisa.
ýHVHSULMDYLVNXSLQDSRGMHWLMPRUDSUHGORåLWLSLVPRRQDPHULR]GRND]LORRGRVHåHQHPGRJRYRUXVNDWHULPVRGHOXMRþD
SRGMHWMDSRWUGLMRVRGHORYDQMHSULVNXSQHPSURMHNWXLQGRORþLMRQRVLOQRSRGMHWMHNLYLPHQXVNXSLQHQDVWRSDNRWSULMDYLWHOM
in pogodbeni partner z ministrstvom.
2.4. Merila za izbiro projektov
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili:
usklajenost vloge s cilji razpisa in podjetja –WRþN
XWHPHOMHQRVWSURMHNWD]ODVWL]YLGLNDSRVORYQHXWHPHOMHQRVWLLQSUHGYLGHQLKXþLQNRY–WRþN
ILQDQþQDNRQVWUXNFLMDSURMHNWD]YLGLNDVWURãNRYQHVSUHMHPOMLYRVWLWUDQVSDUHntnosti ter skladnost stroškov z
QDþUWRPL]YDMDQMDSURMHNWD–WRþN
3. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki bo na razpolago za sofinanciranje projektov znaša 300,000.000 SIT. Sredstva
EUHPHQLMR SURUDþXQVNR SRVWDYNR  SURUDþXQD 56 za leto 2002. Višina sofinanciranja je odvisna od števila vlog in
L]SROQMHYDQMD PHULO L]  WRþNH UD]SLVD LQ QH PRUH SUHVHþL  XSUDYLþHQLK VWURãNRY SRVDPH]QHJD SURMHNWD 3UL
GRORþDQMXYLãLQHVUHGVWHYERLPHODVNXSLQDSRGMHWLMSUHGQRVWSUHGSRVDPH]QLPSodjetjem.
4. Obdobje za porabo sredstev:
2EGREMH]DNDWHUHJDVRQDPHQMHQDUD]SLVDQDVUHGVWYDMHSURUDþXQVNROHWR
1DþLQSULMDYHLQUD]SLVQLURN
Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za
JRVSRGDUVWYR.RWQLNRYD/MXEOMDQDGRYNOMXþQR.  YHOMDSRãWQLåLJGRYNOMXþQRDOLRGGDMDY
glavno pisarno Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana najkasneje do 13. 5. 2002 do 12. ure) v zaprti ovojnici
pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis«, z navedbo naslova »Spodbujanje izhodnih investicij slovenskih podjetij« in
številko objave tega razpisa prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.
9ORJ NL QH ERGR SULVSHOH SUDYRþDVQR DOL QH ERGRopremljene v skladu s tem navodilom komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene prosilcem.
6. Datum odpiranja vlog:
Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo 17. 5.2002.
2EYHãþDQMHRL]ERUX
3UHGODJDWHOMLYORJERGRRUH]XOWDWLKUD]SLVDREYHãþHQLYURNX5 dni od datuma odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na internet naslovu: http://www2.gov.si/mg/mgslo.nsf ali na
VHGHåX 0LQLVWUVWYD ]D JRVSRGDUVWvo. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi
prošnje podjetja naslovljene na spodaj navedeni e-mail naslov. Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan od
9. do 11. ure po telefonu: 01 478 32 93 , kontaktna oseba: Ana Mlinar.
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Ministrstvo bo organiziralo informativni dan za zainteresirana podjetja, ki bo v petek, 26. 4. 2002 ob 9. uri v veliki sejni
sobi (2. nadstropje) Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
0RUHELWQDYSUDãDQMDMHPRJRþHSRVUHGRYDWLNRQWDNWQLRVHELWXGLSRHOHNWURQVNLSRãWL: ana.mlinar@gov.si oziroma po
faxu: 01 433-10-31.
Ministrstvo za gospodarstvo

Ob-66556
1D SRGODJL 3URUDþXQD 5HSXEOLNH 6ORYHQLMH ]D OHWR  8U O 56 ãW   =DNRQD R L]YUãHYDQMX SURUDþXQD
Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS, št. 103/01), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00 in
 3UDYLOQLNDRSRVWRSNLK]DL]YUãHYDQMHSURUDþXQD5HSXEOike Slovenije (Ur.l. RS, št. 66/01)
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana objavlja
-$91,5$=3,6=$9./-8ý(9$1-(32'-(7,-9352-(.7ª632'%8-ANJE UVAJANJA CELOVITEGA
6,67(0$67$/1,+,=%2/-â$9932'-(7-,+320(72',./-8ý(9©
1. Neposredni uporabnik
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa
3UHGPHW UD]SLVD MH L]ERU þHWUWH   VNXSLQH GR  SRGMHWLM ]D YNOMXþLWHY Y SURMHNW ª6SRGEXMDQMH XYDMDQMD FHORYLWHJD
siVWHPDVWDOQLKL]EROMãDYYSRGMHWMLKSRPHWRGLNOMXþHY©
3URMHNW MH GHO 3URJUDPRY LQ XNUHSRY ]D VSRGEXMDQMH SRGMHWQLãWYD LQ NRQNXUHQþQRVWL ]D OHWL -2002. Cilj projekta je
SRGSRUD SRGMHWMHP SUL VLVWHPDWLþQHP SUHQRVX ]QDQMD LQ XYDMDQMX VLVWHPRY VWDOQih izboljšav, z uporabo svetovano
SUL]QDQH PHWRGH ª NOMXþHY© DYWRUMD ,ZDR .RED\DVKLD 0HWRGD MH ELOD L]EUDQD ]DUDGL FHORYLWRVWL SULVWRSD PHUOMLYLK
UH]XOWDWRYYSUDNVLLQXþLQNRYLWHJDSUHQRVD]QDQMDYSRGMHWMD
Projekt vodi svetovalna organizacija, Deloitte &Touche, Ljubljana, ki je bila izbrana na javnem razpisu Ministrstva za
gospodarske dejavnosti za izbor izvajalca projekta.
V projekt bo v obdobju 2000 –SRVWRSRPDYNOMXþHQLKVORYHQVNLKSRGMHWLML]YVHKSDQRJNLERGRSRWUGLOD
• RGORþQRVWYRGVWYD]DGRVHJDQMHFLOMHYSRYHþHYDQMDSURGXNWLYQRVWLLQSULSUDYOMHQRVWGD]DXYDMDQMHNRQFHSWRY
ODVWQRXVSRVDEOMDQMHLQSUHQRV]QDQMDQDGUXJHQDPHQLQDMPDQMVYRMHJDþDVD
• pripravljenost vodstva za investiranje v usposabljanje vseh zaposlenih v podjetju,
• sodelovanje skupine (najmanj treh) zaposlenih strokovnjakov v podjetju, ki se bodo usposabljali za uporabo
PHWRGHLQQDPHQLOL]DL]YDMDQMHSURMHNWDQDMPDQMVYRMHJDþDVD
• lastno financiranje projekta glede na predvidene namene in obseg.
PodjetMDERGRYNOMXþHQDYSURMHNWGYHOHWL
2.1. Ministrstvo bo podjetjem sofinanciralo naslednje XSUDYLþHQH stroške:
Svetovalne storitve (samo za mala in srednja podjetja:
♦ svetovanje in mentorstvo pri uvajanju metode; stroški zajemajo svetovanje izvajalca z licenco za uporabo
metode
♦ VYHWRYDQMHL]YDMDOFD]DXYDMDQMHLQIRUPDFLMVNHJDVLVWHPD]DORJLVWLþQRSRPRþSULL]SHOMDYLSURMHNWD
Usposabljanje za delo na projektu:
♦ usposabljanje managerjev in notranjih svetovalcev v projektu doma in v tujini.
Materialne investicije:
♦ LQIRUPDFLMVNLVLVWHPLQRSUHPD]DSURMHNWNOMXþHY
Nematerialne investicije:
♦ stroški nakupa licence za uporabo metode
,]EUDQLPSRGMHWMHPERGRGRGHOMHQDQHSRYUDWQDVUHGVWYD]DQDYHGHQHDNWLYQRVWLþHERGROH-te uspešno izvedene glede
na zastavlMHQQDþUWXYDMDQMDPHWRGHLQSRWUMHQHVSRURþLOLRQDSUHGRYDQMXYVNODGX]PHWRGRORJLMR]DVSUHPOMDQMH
XYDMDQMDVLVWHPD6UHGVWYDERGRSRGMHWMHPGRGHOMHQDQDSRGODJLGYRPHVHþQLKSRURþLORQDSUHGRYDQMXLQREUDþXQRY
VWURãNRY]GRND]LOLNRQþQLREUDþXQSDERL]GHODQYURNXHQHJDPHVHFDSR]DNOMXþNXXYDMDQMDLQQHNDVQHMHNRWSR
poteku petindvajset (25) mesecev od sklenitve pogodbe.
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2.2. Pogoji sodelovanja
Na razpis se lahko prijavijo podjetja:
♦ VVHGHåHPY5HSXEOLNL6ORYHQLML
♦ NLQLVRYVWHþDMQHPSRVWRSNXpostopku prisilne poravnave ali likvidacije;
♦ NLLPDMRSRUDYQDQHREYH]QRVWLGRGUåDYH
♦ NLQLVRYVWDQMXNDSLWDOVNHQHXVWUH]QRVWLSRþOHQX=DNRQDRILQDQþQHPSRVORYDQMXSRGMHWLM
♦ NLQHSUHMHPDMRSRPRþL]DSRGMHWMDYWHåDYDK
♦ ki niso za isti namen sofinDQFLUDQDL]GUXJLKVUHGVWHYGUåDYQHJDDOLORNDOQHJDSURUDþXQD
'RVUHGVWHYL]UD]SLVDQLVRXSUDYLþHQDSRGMHWMDL]QDVOHGQMLKSDQRJNPHWLMVWYRLQULELãWYRåLYLOVNRSUHGHORYDOQDLQGXVWULMD
in jeklarstvo.
Za podjetja iz naslednjih panog je potrebna posebnDREUDYQDYD]YLGLNDQDG]RUDQDGGUåDYQLPLSRPRþPLODGMHGHOQLãWYR
LQWUDQVSRUWSUHPRJRYQLãWYRLQGXVWULMDPRWRUQLKYR]LOLQLQGXVWULMDVLQWHWLþQLKYODNHQ
2.3. Merila za izbiro projektov
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili:
• Sposobnost in pripravljenost vodstva za uvajanje stalnih izboljšav – 40%
• )LQDQþQDVWDELOQRVWVROYHQWQRVWLQOLNYLGQRVW– 20 %
• 7UåQDXVSHãQRVWSURL]YRGQHJDSURJUDPD– 20%
• 9ODJDQMDYUD]YRMLQþORYHãNHYLUH- 20%
Kriteriji za ocenjevanje so podrobno predstavljeni v razpisni dokumentaciji.
Prijave bo ocenila strokovna komisija, ki jo sestavljajo sodelavci ministrstva in izbranega zunanjega izvajalca projekta.
3. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki bo na razpolago za sofinanciranje projektov v letu 2002 znaša 50,000.000 SIT.
6UHGVWYDEUHPHQLMRSURUDþXQVNRSRVWDYNRSURUDþXQD56]DOHWR
9LãLQD VRILQDQFLUDQMD Y OHWX  LQ  MH RGYLVQD RG ]QHVNRY NL ERGR ]D SURUDþXQVNR SRVWDYNR  RGREUHQL Y
3URUDþXQX5HSXEOLNH6ORYHQLMH]DOHWRLQ
Obseg sofinanciranja v posameznem podjetju bo odvisen od dinamike in uspešnosti uvajanja metode glede na
]DVWDYOMHQQDþUWXYDMDQMDPHWRGH]DGYHOHWLNLJDERYVDNRL]EUDQRSRGMHWMHL]GHODORVNXSQR]L]YDMDOFHPSURMHNWD
4. Obdobje za porabo sredstev:
Obdobje za katereJDVRQDPHQMHQDUD]SLVDQDVUHGVWYDL]WRþNHMHSURUDþXQVNROHWR0LQLVWUVWYRERVRILQDQFLUDOR
XSUDYLþHQHVWURãNH GYH OHWLRGSRGSLVDSRJRGEH]PLQLVWUVWYRPWRMHYSURUDþXQVNLKOHWLKGR
5. 1DþLQSULMDYHLQUD]SLVQLURN
Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za
JRVSRGDUVWYR.RWQLNRYD/MXEOMDQDGRYNOMXþQR YHOMDSRãWQLåLJGRYNOMXþQRDOL
oddaja v glavno pisarno Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana najkasneje do 7. 5. 2002 do 12. ure)
v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis«, z navedbo naslova »Spodbujanje uvajanja celovitega
VLVWHPDVWDOQLKL]EROMãDYYSRGMHWMLKSRPHWRGLNOMXþHY© in številko objave tega razpisa na prednji ter polnim
naslovom pošiljatelja na zadnji strani. 9ORJNLQHERGRSULVSHOHSUDYRþDVQRNRPLVLMDQHERREUDYQDYDODLQERGR
vrnjene prosilcem.
6. Datum odpiranja vlog:
Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo 13. 5. 2002.
7. 2EYHãþDQMHRLzboru:
3UHGODJDWHOMLYORJERGRRUH]XOWDWLKUD]SLVDREYHãþHQLYURNXGQLRGGDWXPDRGSLUDQMDYORJ
8. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na internet naslovu: http://www2.gov.si/mg/mgslo.nsf ali na
VHGHåX0LQLVWUVWYD]DJRVSRGDUVWYR5D]SLVQDGRNXPHQWDFLMDVHODKNRSRVUHGXMHWXGLSRHOHNWURQVNLSRãWLþHSRGMHWMHQD
spodaj navedeni e-mail naslov posredujete prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dodatne informacije so na voljo
YVDNWRUHNLQþHWUWHNRGGRXUHSRWHOHIRQXNRQWDNWQDRVHED6LPRQD+RþHYDU
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Ministrstvo bo organiziralo informativni dan za zainteresirana podjetja, ki bo v sredo, 10. 4. 2002 ob 13. uri v veliki sejni
sobi (2. nadstropje) Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
0RUHELWQDYSUDãDQMDMHPRJRþHSRVUHGRYDWLNRQWDNWQLRVHELWXGLSRHOHNWURQVNLSRãWL: Simona.Hocevar@gov.si oziroma
po faxu: 01 433-10-31.
Ministrstvo za gospodarstvo

Ob-66557
1D SRGODJL 3URUDþXQD 5HSXEOLNH 6ORYHQLMH ]D OHWR  8U O 56 ãW   =DNRQD R L]YUãHYDQMX SURUDþXQD
Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS, št. 103/01), zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00 in
 3UDYLOQLNDRSRVWRSNLK]DL]YUãHYDQMHSURUDþXQD5HSXEOLNH6ORYHQLMH 8UO56ãW 
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana objavlja
-$91,5$=3,6=$632'%8-$1-(89$-$1-$0(72',1252',-=$329(ý$1-(352'8.7,91267,
1. Neposredni uporabnik
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa
0LQLVWUVWYRERSRGMHWMHPYNDWHULKVHXYDMDMRPHWRGHLQRURGMD]DSRYHþDQMHSURGXNWLYQRVWLLQERGRL]EUDQDQDMDYQem
UD]SLVX VRILQDQFLUDOR VWURãNH SUL XYDMDQMX PHWRGH R] RURGMD Y VNODGX ] QDþUWRP XYDMDQMD PHWRGH ]D GRER QDMYHþ 
GYHK OHW1DþUWXYDMDQMDERYVDNRSRGMHWMHSULSUDYLORVNXSQR]L]YDMDOFHPSURMHNWDNLJDL]EHUHYVDNRSRGMHWMHVDPR
2.1. Namen razpisaMHSRGSRUDSRGMHWMHPSULVLVWHPDWLþQHPSUHQRVX]QDQMDLQXYDMDQMXPHWRGLQRURGLM]DSRYHþDQMH
produktivnosti, s poudarkom na sistemih stalnih izboljšav.
2.2. Ministrstvo bo podjetjem sofinanciralo naslednje XSUDYLþHQH stroške:
Svetovalne storitve (samo za mala in srednja podjetja)
♦ svetovanje in mentorstvo pri uvajanju metode oz. orodja
♦ VYHWRYDQMHL]YDMDOFD]DXYDMDQMHLQIRUPDFLMVNHJDVLVWHPD]DORJLVWLþQRSRPRþSULL]SHOMDYLSURMHNWD
Usposabljanje za delo na projektu
♦ usposabljanje managerjev in delavcev na projektu doma in v tujini.
Materialne in nematerialne investicije
♦ informacijski sistem in oprema za izvajanje in spremljanje projekta (le v 1. fazi)
♦ stroški nakupa licence za uporabo metode
2.3. Podjetje se lahko prijavi na eno izmed naslednjih faz:
1.

ID]D8YDMDQMHPHWRGHR]VLVWHPDVWDOQLKL]EROMãDY]DSRGMHWMDNLERGRãHOH]DþHOD]XYDMDQMHPPHWRGH

2.

ID]D1DGJUDGQMDPHWRGH]DSRGMHWMDNLVRåH]DþHOD]XYDMDQMHPPHWRGHLQVRGRVHJODPHUOMLYHUH]XOWDWH

2.4. Pogoji sodelovanja
Na razpis se lahkoSULMDYLMRSRGMHWMDNLERGRXYDMDODR]QDGJUDMHYDODPHWRGH]DSRYHþDQMHSURGXNWLYQRVWLVSRXGDUNRP
QDVLVWHPLKVWDOQLKL]EROMãDYLQERGRSUHGORåLODQDþUWXYDMDQMDYVNODGXVSUHGODJDQRPHWRGRORJLMRWHUSRJRGER]
izvajalcem projekta (npr. nosilec licence):
♦ VVHGHåHPY5HSXEOLNL6ORYHQLML
♦ NLQLVRYVWHþDMQHPSRVWRSNXSRVWRSNXSULVLOQHSRUDYQDYHDOLOLNYLGDFLMH
♦ NLLPDMRSRUDYQDQHREYH]QRVWLGRGUåDYH
♦ NLQLVRYVWDQMXNDSLWDOVNHQHXVWUH]QRVWLSRþOHQX=DNRQDRILQDQþQHPSRVORYDQMXSRGMHWLM
♦ ki ne pUHMHPDMRSRPRþL]DSRGMHWMDYWHåDYDK
♦ NLQLVR]DLVWLQDPHQVRILQDQFLUDQDL]GUXJLKVUHGVWHYGUåDYQHJDDOLORNDOQHJDSURUDþXQD
'RVUHGVWHYL]UD]SLVDQLVRXSUDYLþHQDSRGMHWMDL]QDVOHGQMLKSDQRJNPHWLMVWYRLQULELãWYRåLYLOVNRSUHGHORYDOQDLQGXVWULMD
in jeklarstvo.
=DSRGMHWMDL]QDVOHGQMLKSDQRJMHSRWUHEQDSRVHEQDREUDYQDYD]YLGLNDQDG]RUDQDGGUåDYQLPLSRPRþPLODGMHGHOQLãWYR
LQWUDQVSRUWSUHPRJRYQLãWYRLQGXVWULMDPRWRUQLKYR]LOLQLQGXVWULMDVLQWHWLþQLKYODNHQ
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2.5. Merila za izbiro projektov
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili:
1. Skladnost s cilji ministrstva in cilji podjetja - 25%:
2. 8WHPHOMHQRVWSURMHNWD]YLGLNDSRVORYQHXWHPHOMHQRVWLWUDQVSDUHQWQRVWLSUHGORåHQHYORJHRUJDQL]DFLMHL]YDMDQMD
projekta in SUHGYLGHQLKXþLQNRY- 50 %:
3. )LQDQþQD NRQVWUXNFLMD SURMHNWD ] YLGLND VWURãNRYQH VSUHMHPOMLYRVWL LQ WUDQVSDUHQWQRVWL WHU VNODGQRVWL VWURãNRY ]
QDþUWRPXYDMDQMD- 25 %:
3. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki bo na razpolago za sofinanciranje projektov v letu 2002 znaša 50,000.000 SIT.
6UHGVWYDEUHPHQLMRSURUDþXQVNRSRVWDYNRSURUDþXQD56]DOHWR
9LãLQD VRILQDQFLUDQMD Y OHWX  LQ  MH RGYLVQD RG ]QHVNRY NL ERGR ]D SURUDþXQVNR SRVWDYNR  RGREUHQL Y
3URUDþXQX5HSXEOLNH6ORvenije za leto 2003 in 2004.
Obseg sofinanciranja v posameznem podjetju bo odvisen od dinamike in uspešnosti uvajanja metode glede na
]DVWDYOMHQQDþUWXYDMDQMDPHWRGH]DGYHOHWLNLJDERYVDNRL]EUDQRSRGMHWMHL]GHODORVNXSQR]L]YDMDOFHPSURMHNWD
VLãLQDQHSRYUDWQLKVUHGVWHY]DVRILQDQFLUDQMHERRGYLVQDRGUH]XOWDWRYRFHQMHYDQMDQDRVQRYLPHULOLQYLãLQHXSUDYLþHQLK
stroškov.
4. Obdobje za porabo sredstev:
2EGREMH]DNDWHUHJDVRQDPHQMHQDUD]SLVDQDVUHGVWYDL]WRþNHMHSURUDþXQVNROHWR0LQLVWrstvo bo sofinanciralo
XSUDYLþHQHVWURãNHQDMYHþ GYH OHWLRGSRGSLVDSRJRGEH]PLQLVWUVWYRPWRMHYSURUDþXQVNLKOHWLKGR
5. 1DþLQSULMDYHLQUD]SLVQLURN
Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za
gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana:
- za 1. odpiranje vlog:
GRYNOMXþQR YHOMDSRãWQLåLJGRYNOMXþQRDOLRGGDMDYJODYQRSLVDUQR0LQLVWUVWYD]D
gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana najkasneje do 14. 5. 2002 do 12. ure);
- za 2. odpiranje vlog:
GRYNOMXþQR YHOMDSRãWQLåLJGRYNOMXþQRDOLRGGDMDYJODYQRSLVDUQR0LQLVWUVWYD]D
gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana najkasneje do 28. 8. 2002 do 12. ure);
v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis«, z navedbo naslova »Spodbujanje uvajanja metod in
RURGLM]DSRYHþDQMHSURGXNWLYQRVWL« in številko objave tega razpisa na prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na
zadnji strani. 9ORJNLQHERGRSULVSHOHSUDYRþDVQRNRPLsija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prosilcem.
6. Datum odpiranja vlog:
Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo potekalo v dveh rokih:
1. odpiranje: 17. 5. 2002
2. odpiranje: 2. 9. 2002
7. 2EYHãþDQMHRL]ERUX
3UHGODJDWHOMLYORJERGRRUH]XOWDWLKUD]SLVDREYHãþeni v roku 45 dni od datuma odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na internet naslovu: http://www2.gov.si/mg/mgslo.nsf ali na
VHGHåX0LQLVWUVWYD]DJRVSRGDUVWYR5D]SLVQDGRNXPHQWDFLMDVHODKNRSRVUHGXMHWXGLSRHOHNWURQVNLSRãWLþHSRGMHWMHQD
spodaj navedeni e-mail naslov posredujete prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dodatne informacije so na voljo
YVDNWRUHNLQþHWUWHNRGGRSRWHOHIRQXNRQWDNWQDRVHED6LPRQD+RþHYDU
Ministrstvo bo organiziralo informativni dan za zainteresirana podjetja, ki bo v ponedeljek, 15. 4. 2002 ob 13. uri v veliki
sejni sobi (2. nadstropje) Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
0RUHELWQDYSUDãDQMDMHPRJRþHSRVUHGRYDWLNRQWDNWQLRVHELWXGLSRHOHNWURQVNLSRãWL Simona.Hocevar@gov.si oziroma
po faxu: 01 433-10-31.
Ministrstvo za gospodarstvo
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Ob-66558
1D SRGODJL 3URUDþXQD 5HSXEOLNH 6ORYHQLMH ]D OHWR  8U O 56 ãW   =DNRQD R L]YUãHYDQMX SURUDþXQD
Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS, št. 103/01), Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99, 124/00 in
 3UDYLOQLNDRSRVWRSNLK]DL]YUãHYDQMHSURUDþXQD Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01)
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana objavlja
-$91,5$=3,6=$632'%8-$1-(35(126$=1$1-$0(72',18.5(329=$329(ý(9$1-(
PRODUKTIVNOSTI V SLOVENSKO GOSPODARSKO OKOLJE
1. Neposredni uporabnik
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa
0LQLVWUVWYR ER SRGMHWMHP NL ERGR PHWRGH LQ XNUHSH ]D SRYHþDQMH SURGXNWLYQRVWL XYDMDOL Y VORYHQVND SRGMHWMD LQ ERGR
izbrana na javnem razpisu, sofinanciralo stroške pridobitve ustreznih znanj za uvajanje metod in orodij.
2.1.1DPHQUD]SLVDMHSRGSRUDVYHWRYDOQLPSRGMHWMHPSULVLVWHPDWLþQHPSUHQRVX]QDQMD]DXYDMDQMHPHWRGLQRURGLM]D
SRYHþDQMHSURGXNWLYQRVWLYVORYHQVNRJRVSRGDUVNRokolje.
2.2. Ministrstvo bo podjetjem sofinanciralo naslednje XSUDYLþHQH stroške:
♦ stroške svetovanja in drugih storitev nosilca znanja;
♦ stroške usposabljanja svetovalcev za prenos znanja v Slovenijo;
♦ VWURãNHQHPDWHULDOQHLQYHVWLFLMHOLFHQþQLQDþHMH]D uvajanje metode potrebno pridobiti licenco.
2.3. Pogoji sodelovanja
1DUD]SLVVHODKNRSULMDYLMRPDODLQVUHGQMHYHOLNDSRGMHWMDNLUD]YLMDMR]QDQMHLQVYHWRYDOQHVWRULWYHQDSRGURþMX
SRYHþDQMDSURGXNWLYQRVWLLQERGRSUHGORåLODSLVPRRQDPHULR]SRJRGEo z nosilcem znanja:
♦ VVHGHåHPY5HSXEOLNL6ORYHQLML
♦ NLQLVRYVWHþDMQHPSRVWRSNXSRVWRSNXSULVLOQHSRUDYQDYHDOLOLNYLGDFLMH
♦ NLLPDMRSRUDYQDQHREYH]QRVWLGRGUåDYH
♦ NLQLVRYVWDQMXNDSLWDOVNHQHXVWUH]QRVWLSRþOHQX=DNRQDRILQDQþQHPSRVORYDQMXSodjetij;
♦ NLQLVR]DLVWLQDPHQVRILQDQFLUDQDL]GUXJLKVUHGVWHYGUåDYQHJDDOLORNDOQHJDSURUDþXQD
Mala in srednje velika podjetja so podjetja, ki izpolnjuje dve od naslednjih meril:
♦ SRYSUHþQRãWHYLOR]DSRVOHQLKY]DGQMHPSRVORYQHPOHWXQHSUHVHJD
♦ þisti prihodki od prodaje v zadnjem poslovnem letu so manjši od 4.000 MIO tolarjev,
♦ vrednost aktive ob koncu poslovnega leta ne presega 2.000 MIO tolarjev.
3ROHJWHJDPRUDELWLSRGMHWMHQHRGYLVQRNDUSRPHQLGDSRVDPH]QDJRVSRGDUVNDGUXåEDDOLSRYH]DQDGUXåEDNLQH
XVWUH]DSRJRMHP]DPDMKQDLQVUHGQMHYHOLNDSRGMHWMDUD]SRODJD]QMHJRYLPLODVWQLãNLPLGHOHåLDOLJODVRYDOQLPLSUDYLFDPL
manjšimi od 20%.
2.4. Merila za izbiro projektov
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili:
1. Skladnost s cilji, predvsem z vidika uvajanja novega znanja in celovitosti pristopa - 30%;
2. 8WHPHOMHQRVW SURMHNWD SUHGYVHP ] YLGLND WUDQVSDUHQWQRVWL SUHGORåHQH YORJH LQ SUHGYLGHQLK XþLQNRY SURMHNWD 50%;
3. )LQDQþQDNRQVWUXNFLMDSURMHNWDSUHGYVHP]YLGLNa stroškovne sprejemljivosti - 20%;
3. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki bo na razpolago za sofinanciranje projektov v letu 2002 znaša 30,000.000 SIT.
6UHGVWYDEUHPHQLMRSURUDþXQVNRSRVWDYNRSURUDþXQD56]DOHWR
4. Obdobje za porabo sredstev:
2EGREMHVRILQDQFLUDQMDMHSURUDþXQVNROHWR
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5. 1DþLQSULMDYHLQUD]SLVQLURN
Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za
gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana do vkOMXþQR    YHOMD SRãWQL åLJ GR YNOMXþQR    DOL
oddaja v glavno pisarno Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana najkasneje do 7. 5. 2002 do 12. ure)
v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis«, z navedbo naslova »Spodbujanje prenosa znanja,
PHWRGLQXNUHSRY]DSRYHþHYDQMHSURGXNWLYQRVWLYVORYHQVNRJRVSRGDUVNRRNROMH« in številko objave tega razpisa
na prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. 9ORJ NL QH ERGR SULVSHOH SUDYRþDVQR NRPLVLMD QH ER
obravnavala in bodo vrnjene prosilcem.
6. Datum odpiranja vlog:
Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo 13. 5. 2002.
7. 2EYHãþDQMHRL]ERUX
3UHGODJDWHOMLYORJERGRRUH]XOWDWLKUD]SLVDREYHãþHQLYURNXGQLRGGDWXPDRGSLUDQMDYORJ
8. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na internet naslovu: http://www2.gov.si/mg/mgslo.nsf ali na
VHGHåX0LQLVWUVWYD]DJRVSRGDUVWYR5D]SLVQDGRNXPHQWDFLMDVHODKNRSRVUHGXMHWXGLSRHOHNWURQVNLSRãWLþHSRGMHWMHQD
spodaj navedeni e-mail naslov posredujete prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dodatne informacije so na voljo
YVDNWRUHNLQþHWUWHNRGGRXUHSRWHOHIRQXNRQWDNWQDRVHED6LPRQD+RþHYDU
Ministrstvo bo organiziralo informativni dan za zainteresirana podjetja, ki bo v ponedeljek, 15. 4. 2002 ob 11. ure v
veliki sejni sobi (2. nadstropje) Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
0RUHELWQDYSUDãDQMDMHPRJRþHSRVUHGRYDWLNRQWDNWQLRVHELWXGLSo elektronski pošti: Simona.Hocevar@gov.si oziroma
po faxu: 01 433-10-31.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-66559
1D SRGODJL 3URUDþXQD 5HSXEOLNH 6ORYHQLMH ]D OHWR  8U O 56 ãW   =DNRQD R L]YUãHYDQMX SURUDþXQD
Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS, št. 103/01), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00 in
 3UDYLOQLNDRSRVWRSNLK]DL]YUãHYDQMHSURUDþXQD5HSXEOLNH6ORYHQLMH 8UO56ãWLQ 
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SPODBUJANJE POVEZOVANJA PODJETIJ
1. Neposredni uporabnik
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa
Ministrstvo bo podMHWMHPVRILQDQFLUDORGHOVWURãNRYSURMHNWRYSRYH]RYDQMDSRGMHWLMY]GROåSURL]YRGQLKYHULJNLJDL]YDMD
skupina najmanj treh podjetij.
=DåHOMHQRMHGDYVNXSLQLVRGHOXMHtudi razvojna institucija (univerza, raziskovalne institucije, svetovalne organizacije,
UD]YRMQLFHQWULQDGUåDYQLDOLORNDOQLUDYQL
2.1. Namen razvojne spodbude je spodbujanje vertikalnega povezovanja podjetja znotraj proizvodne verige
GREDYLWHOMVNH YHULJH  3URL]YRGQD YHULJD YNOMXþXMH SURL]YDMDOFL NRQþQLK L]GHONRY DOL VWRULWHY VSHcializirani dobavitelji
delov in komponent, ponudniki storitev, dobavitelji strojev in strojne opreme, kupci. Aktivnosti povezovanja so lahko
XVPHUMHQH Y SRYHþDQMH PHGVHERMQHJD VRGHORYDQMD QD UDYQL NXSHF-dobavitelj, v proces zagotavljanja kakovosti, v
izobUDåHYDQMH ]DSRVOHQLK LQ Y SRYHþDQMH VNXSQLK UD]YRMQR UD]LVNRYDOQLK DNWLYQRVWL 3ULþDNRYDQL XþLQNL SRYH]RYDQMD VR
VSHFLDOL]DFLMDYSURL]YRGQLKYHULJDKLQY]SRVWDYLWHYLQNUHSLWHYORNDOQLKGREDYLWHOMVNLKPUHå
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2.2. Ministrstvo bo podjetjem sofinanciralo naslednje XSUDYLþHQH stroške:
♦
♦
♦
♦

svetovanje in mentorstvo pri izvajanju skupnih razvojnih projektov in vzpostavljanju notranje komunikacije,
organizacije povezanih podjetij.
UD]LVNDYHVYHWRYDQMHLGUVWRULWYHYH]DQHQDSULSUDYRQDþUWDLQQDL]YHGERVNXSQHJD razvojnega projekta (npr.
L]GHODYDSUHGKRGQLKãWXGLMSULSUDYDQDþUWDSURMHNWDL]GHODYDSURMHNWQHGRNXPHQWDFLMHUD]LVNDYH]DUD]YRMQRYLK
R]L]EROMãDYHåHREVWRMHþLKSURL]YRGRYSRVWRSNRYLQVWRULWHYSULGRELYDQMHSRVHEQLKFHUWLILNDWRY«
predkonkurenþQHUD]YRMQR-raziskovalne aktivnosti za razvoj skupnih izdelkov in programov
SULGRELYDQMH]QDQMDXVSRVDEOMDQMH L]REUDåHYDQMHGHODYFHYLQPDQDJHUMHY]DL]YDMDQMHVNXSQHJDSURMHNWDXYDMDQMD
izboljšav)

8SUDYLþHQLVRVDPRVWURãNLNLQDVWDQHMRSULL]YDMDQMu prijavljenega projekta, oz. so s projektom neposredno povezani.
2.3. Pogoji sodelovanja
Na razpis se lahko prijavijo podjetja:
♦ VVHGHåHPY5HSXEOLNL6ORYHQLML
♦ NLQLVRYVWHþDMQHPSRVWRSNXSRVWRSNXSULVLOQHSRUDYQDYHDOLOLNYLGDFLMH
♦ ki imajo poravnDQHREYH]QRVWLGRGUåDYH
♦ NLQLVRYVWDQMXNDSLWDOVNHQHXVWUH]QRVWLSRþOHQX=DNRQDRILQDQþQHPSRVORYDQMXSRGMHWLM
♦ NLQHSULGRELYDMRGUåDYQLKSRPRþL]DSRGMHWMDYWHåDYDK
♦ NLQLVR]DLVWLQDPHQVRILQDQFLUDQDL]GUXJLKVUHGVWHYGUåDYQHJDDOLORNDOQHJDSURUDþXQD
Na razpisu lahko sodeluje skupina najmanj treh podjetih.
♦ NLVSLVPRPRQDPHULR]LURPDGRND]LORPRGRVHåHQHPGRJRYRUXSRWUGLMRVRGHORYDQMHSULVNXSQHPSURMHNWX
♦ NLVRGRORþLODnosilno podjetje, ki v imenu skupine nastopa kot prijavitelj in pogodbeni partner z ministrstvom.
'RVUHGVWHYL]UD]SLVDQLVRXSUDYLþHQDSRGMHWMDL]QDVOHGQMLKSDQRJNPHWLMVWYRLQULELãWYRåLYLOVNRSUHGHORYDOQDLQGXVWULMD
in jeklarstvo.
Za podjetja iz naslednjih panog je potrebna posebna obravnava z vidika nadzora naGGUåDYQLPLSRPRþPLODGMHGHOQLãWYR
LQWUDQVSRUWSUHPRJRYQLãWYRLQGXVWULMDPRWRUQLKYR]LOLQLQGXVWULMDVLQWHWLþQLKYODNHQ
2.4. Merila za izbiro projektov
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili:
1. Skladnost projekta z nameni razpisa 25 %,
2. 8WHPHOMHQRVWSURMHNWD]YLGLNDQDþUWDL]YDMDQMDSURMHNWDRUJDQL]DFLMHL]YDMDQMDSURMHNWDLQSUHGYLGHQLKXþLQNRY
projekta 50 %,
3. )LQDQþQDNRQVWUXNFLMDSURMHNWD]YLGLNDVWUXNWXUHVWURãNRYLQWUDQVSDUHQWRQRVWLILQDQþQHNRQVWUXNFLMHVNOadnosti
VWURãNRY]QDþUWRPL]YDMDQMDSURMHNWD
Prednost pri izbiri bodo imeli projekti, ki prispevajo h:
1. NUHSLWYLGREDYLWHOMVNLKPUHåUD]ãLUMDQMXPUHåHGREDYLWHOMHYSURL]YDMDOFHYNRQþQLKSURGXNWRYY6ORYHQLMLLQVWHPN
UD]ãLUMDQMXWUJRY]DYHþVOovenskih podjetij,
2. ustvarjanju novih delovnih mest.
3. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki bo na razpolago za sofinanciranje projektov v letu 2002 znaša 300,000.000
SIT. 6UHGVWYDEUHPHQLMRSURUDþXQVNRSRVWDYNRSURUDþXQD56]DOHWR002.
4. Obdobje za porabo sredstev:
2EGREMHVRILQDQFLUDQMDMHSURUDþXQVNROHWR
5. 1DþLQSULMDYHLQUD]SLVQLURN
Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za
gospodarstvo, Kotnikova 5, 100 /MXEOMDQD GR YNOMXþQR    YHOMD SRãWQL åLJ GR YNOMXþQR    DOL
oddaja v glavno pisarno Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana najkasneje do 14. 5. 2002 do
12. ure) v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis«, z navedbo naslova »Spodbujanje povezovanja
podjetij« in številko objave tega razpisa na prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vlog, ki ne bodo
SULVSHOHSUDYRþDVQRNRPLVLMDQHERREUDYQDYDODLQERGRYUQMHQHSURVLOFHP
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6. Datum odpiranja vlog:
Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo 17. 5. 2002.
7. 2EYHãþDQMHRL]ERUX
3UHGODJDWHOMLYORJERGRRUH]XOWDWLKUD]SLVDREYHãþHQLYURNXGQLRGGDWXPDRGSLUDQMDYORJ
8. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na internet naslovu: http://www2.gov.si/mg/mgslo.nsf ali na
VHGHåX0LQLVWUVWYD]DJRVSRGDUVWYR5D]SLVQDGRNXPHQWDFLMDVHODKNRSRVUHGXMHWXGLSRHOHNWURQVNLSRãWLþHSRGMHWMHQD
spodaj navedeni e-mail naslov posredujete prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dodatne informacije so na voljo
vsak delovni od 10. do 12. ure po telefonu: 01 478 3620, kontaktna oseba: Franci Simon.
Ministrstvo bo organiziralo informativni dan za zainteresirana podjetja, ki bo v 17.4.2002, ob 10. uri v veliki sejni sobi (2.
nadstropje) Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
0RUHELWQDYSUDãDQMDMHPRJRþHSRVUHGRYDWLNRQWDNWQLRVHELWXGLSRHOHNWURQVNLSRãWLFranci.Simon@gov.si oziroma po
faxu: 01 433-10-31.
Ministrstvo za gospodarstvo

Ob-66560
1D SRGODJL 3URUDþXQD 5HSXEOLNH 6ORYHQLMH ]D OHWR  8U O 56 ãW   =DNRQD R L]YUãHYDQMX SURUDþXQD
Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS, št. 103/01), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00) in
3UDYLOQLNDRSRVWRSNLK]DL]YUãHYDQMHSURUDþXQD5HSXEOLke Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01)
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana objavlja
JAVNI RAZPIS
ZA DODELJEVANJE RAZVOJNIH SPODBUD ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GROZDOV
1. 1D]LYLQVHGHåQHSRVUHGQHJDXSRUDEQLNDSURUDþXQVNLKVUHGVWHY:
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana ( v nadaljevanju Ministrstvo)
2. Predmet razpisa
3UHGPHWUD]SLVDMHVRILQDQFLUDQMHGHODVWURãNRYY]SRVWDYOMDQMDLQ]DþHWQHJDGHORYDQMDSURL]YRGQRVWRULWYHQLKVLVWHPRY
po konceptu grozda.
2.1. Namen razvojnih spodbud je spodbujanje povezovanja podjetij po konceptu grozda in s tem pospešitev vlaganja v
]QDQMH LQ WHKQRORãNL UD]YRM VSHFLDOL]DFLMR LQ NUHSLWHY NOMXþQLK VSRVREQRVWL SRGMHWLM UD]YRM ]QDQMD LQ VSRVREQRVWL QDWUJX
dela ter prodornejši nastop podjetij in skupin na mednarodnih trgih.
Medpodjetniško povezovanje in razvoj proizvodno-storitvenih sistemov po konceptu grozdov predstavlja v svetovno
NRQNXUHQþQLKJRVSRGDUVWYLKSRPHPEHQHOHPHQWWUåQHVWUXNWXUH*UR]GVHVWDYOMDMRPHGVHERMQRSRYH]ana podjetja iz
VRURGQLKDOLUD]OLþQLKGHMDYQRVWLLQGUXJHXVWDQRYHLQVWLWXFLMH]QDQMDNLVRSRPHPEQH]DNUHSLWHYNRQNXUHQþQRVWL.RW
NDåHMRãWHYLOQHVYHWRYQHL]NXãQMHMHWDNRSRYH]RYDQMHWXGLHGHQELVWYHQLKGHMDYQLNRYWHNPRYDOQRVWLUHJLMDOLGUåDYNHU
VHYJUR]GXUD]YLMHHGLQVWYHQR]QDQMHNLJDWHNPHFLWHåNRSRVQHPDMR3UDYWR]QDQMHSDMHWLVWRNLSRGMHWMHPUHJLMDPLQ
GUåDYDP]DJRWDYOMDGROJRURþQHNRQNXUHQþQHSUHGQRVWL
Ministrstvo bo zainteresiranim skupinam podjetij in institucij, ki se povezujejo v grozd, sofinanciralo del stroškov:
a) Nove iniciative za razvoj gozdov: vzpostavljanje notranje komunikacije in organizacije potencialnega
grozda ter priprave skupne razvojne strategije razvoja grozda
b) Pilotni projekti razvoja gozdov v Sloveniji, ki so nastali na podlagi projekta ministrstva v letih 2000 in 2001
]DþHWQRGHORYDQMHåHY]SRVWDYOMHQLKVLVWHPRY]DREGREMHSUYLKGYHKOHWLKRUJDQL]LUDQHJDGHORYDQMD
8SUDYLþHQLVWURãNL za sofinanciranje ustanavljanja novih grozdov (premet razpisa 2.1.a) so:
•
svetovanje in mentorstvo pri vzpostavljanju sistema grozda in pripravi strategije razvoja,
•
usposabljanje za vzpostavljanje notranje komunikacije, organizacije in dela grozda ter
•
stroški raziskovalno razvojne dejavnosti.
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8SUDYLþHQLVWURãNL za sofinanciranje delovanja pilotnih grozdov (premet razpisa 2.1.b) so:
stroški delovanja skupne razvojne enote grozda; stroški osebja, prostorov in opreme ter ostali skupni stroški,
•
stroški izvajanja skupnih raziskovalno razvojnih projektov:
•
- VWURãNLVYHWRYDQMDLQGUXJLKVWRULWHYNLVHXSRUDEOMDMRL]NOMXþQR]DUD]LVNRYDOQRGHMDYQRVWYNOMXþQR]
UD]LVNDYDPLWHKQLþQLP]QDQMHPLQSDWHQWLNLVRNXSOMHQLL]]XQDQMLKYLURY
- VWURãNLRVHEMDNLMH]DSRVOHQRL]NOMXþQR]DUD]LVNRYDOQRGHMDYQRVW
- dodatni skupni stroški, ki so nastali neposredno kot rezultat raziskovalne dejavnosti,
- ostali stroški delovanja (npr. stroški materialov, energentov in podobno), ki so nastali neposredno kot rezultat
raziskovalnih, svetovalnih in drugih dejavnosti, vezanih na delovanje grozda,
stroški usposabljanja, svetovanja in razširjanja znanja ter investicije: materialne in nematerialne (z upoštevanjem
•
Navodila o prednRVWQLKREPRþMLKGRGHOMHYDQMDVSRGEXGSRPHPEQLK]DVNODGQLUHJLRQDOQLUD]YRM 
2.3. Pogoji za sodelovanje
Za dodelitev razvojne spodbude za ustanavljanje novih grozdov (premet razpisa 2.1.a) se lahko prijavi skupina podjetij
(najmanj 10 podjetij) in institucij znanja (najmanj 3 institucije: univerze, raziskovalne ali razvojne organizacije), ki so
GRVHJOHGRJRYRURPHGVHERMQHPVRGHORYDQMX'RJRYRURVRGHORYDQMXYNOMXþXMH
pismo o nameri ali drugo obliko dogovora, ki potrjuje interes povezovanja podjetij in institucij po konceptu
grozda
zamisel notranje organizacije grozda in zamisel delovanja grozda
]DPLVHO VNXSQH YL]LMH LQ VWUDWHJLMH UD]YRMD NL XWHPHOMXMH SULþDNRYDQH GROJRURþQH XþLQNH SRYH]RYDQMD QD
SRYHþDQMHNRQNXUHQþQHVSRVREQRVWLSRVDPH]QLKþODQRYLQFHORWnega grozda.
=DGRGHOLWHYUD]YRMQHVSRGEXGH]D]DþHWQRGHORYDQMHLQ]DVNXSQHUD]YRMQRUD]LVNRYDOQHSURMHNWHREVWRMHþLKJUR]GRY
(predmet razpisa 2.1.b) se lahko prijavijo registrirane skupne razvojne enote pilotnih grozdov, ki so v predhodnem
obdobju nastali na podlagi projekta Ministrstva.
8GHOHåHQDSRGMHWMDPRUDMRL]SROQMHYDWLQDVOHGQMHSRJRMH
• LPDMRVHGHåY6ORYHQLML
• QLVRYVWHþDMQHPSRVWRSNXSRVWRSNXSULVLOQHSRUDYQDYHDOLOLNYLGDFLMH
• QLVRYVWDQMXNDSLWDOVNHQHXVWUH]QRVWLSRþOHQX=DNRQDRILQDQþQHPSRVORYDQMXSRGMHWLM
• QHSULGRELYDMRGUåDYQLKSRPRþL]DSRGMHWMDYWHåDYDK
• QLVR]DLVWLQDPHQVRILQDQFLUDQDL]GUXJLKVUHGVWHYGUåDYQHJDDOLORNDOQHJDSURUDþXQDLQ
• SUDYRþDVQRRGGDMRSUDYLOQRR]QDþHQRLQRSUHPOMHQRSRSROQRYORJR
Do sredstev iz ra]SLVDQLVRXSUDYLþHQDSRGMHWMDL]QDVOHGQMLKSDQRJNPHWLMVWYRLQULELãWYRåLYLOVNRSUHGHORYDOQDLQGXVWULMD
in jeklarstvo.
=DSRGMHWMDL]QDVOHGQMLKSDQRJMHSRWUHEQDSRVHEQDREUDYQDYD]YLGLNDQDG]RUDQDGGUåDYQLPLSRPRþPLODGMHGHOQLãWYR
in transport, SUHPRJRYQLãWYRLQGXVWULMDPRWRUQLKYR]LOLQLQGXVWULMDVLQWHWLþQLKYODNHQ
2.4. Merila za izbiro projektov:
Vloge se bodo ocenjevale z naslednjimi merili:
a. Utemeljenost projekta - 70 % ocene:
•
QDþUWL]YDMDQMDSURMHNWD DNWLYQRVWLQRVLOFLDNWLYQRVWLWHUminski plan, stroški),
predstavitev podjetij in institucij, povezanih v grozd,
•
dosedanje sodelovanje in povezovanje med podjetji in institucijami,
•
vizija sodelovanja v okviru grozda,
•
•
XWHPHOMLWHYLQWHUHVDLQSUHGYLGHQLXþLQNL]DSRYH]RYDQMH
organizacija izvajanja projekta in
•
skladnost projekta z namenom razpisa;
•
E)LQDQþQDNRQVWUXNFLMDSURMHNWD- 30 % ocene:
•
VWUXNWXUDVWURãNRYLQSUHJOHGQRVWILQDQþQHNRQVWUXNFLMHWHU
•
VNODGQRVWVWURãNRY]QDþUWRPL]YDMDQMDSURMHNWD
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3. Višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje na podlagi tega javnega razpisa v letu 2002
je 400,000.000 SIT. 6UHGVWYDEUHPHQLMRSURUDþXQVNRSRVWDYNR6372SURUDþXQD56]DOHWR
Višina sofinanciranja v letu 2003 bo odvisna od zneskov, ki bodo ]DSURUDþXQVNRSRVWDYNR6372 RGREUHQLY3URUDþXQX
Republike Slovenije za leto 2003 in od uspešnosti izvajanja projektov v letu 2002.
9LãLQD VRILQDQFLUDQMD MH RGYLVQD RG UH]XOWDWRY RFHQMHYDQMD QD RVQRYL PHULO UD]SLVD YHQGDU QH ER PRJOD SUHVHþL  
upraviþHQLKVWURãNRYFHORYLWHJDSURMHNWDL]WRþNHWHJDUD]SLVD
4. Obdobje za porabo sredstev:
2EGREMHSRUDEH]DNDWHURVRUD]SLVDQDVUHGVWYDMHSURUDþXQVNROHWR
5. 1DþLQSULMDYHLQUD]SLVQLURN
Popolna vloga biti popolna v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za
JRVSRGDUVWYR.RWQLNRYD/MXEOMDQDGRYNOMXþQR YHOMDGDWXPSRãWQHJDåLJDGRDOL
oddaja v glavno pisarno Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, najkasneje do 7. 5. 2002 do
12. ure) in mora biti pravilno opremljena, to je v zaprti ovojnici z napisom “Ne odpiraj – vloga na razpis”, z navedbo
naslova razpisa “Dodeljevanje razvojnih spodbud za spodbujanje razvoja grozdov” in številko objave tega razpisa
ter s polnim naslovom pošiljatelja.
6. Datum odpiranja vlog:
Odpiranje vlog bo javno 13. 5. 2002 ob 14. uri v veliki sejni sobi v 2. nadstropju Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana9ORJNLQHERGRSULVSHOHSUDYRþDVQRLQYORJNLERGRQHSUDYLOQRRSUHPOMHQHNRPLVLMDQHERREUDYQDYDODLQ
bodo vrnjene predlagateljem.
7. Obvestitev o izbiri:
2L]LGLKUD]SLVDERGRSULMDYLWHOMLREYHãþHQLYURNXGQLRGGDWXPDRGSLUDQMDYORJ
8. Razpisna dokumentacija:
5D]SLVQDGRNXPHQWDFLMDMHQDYROMRQDVHGHåX0LQLVWUVWYD]DJRVSRGDUVWYR.RWQLNRYDSULWOLþMHYVDNGHORYQLGDQRG
dneva objave.
Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Ministrstva na naslovu: http://www.gov.si/mg/ .
Ministrstvo bo organiziralo informativni dan ]D ]DLQWHUHVLUDQD SRGMHWMD NL ER Y þHWUWHN    RE  XUL v veliki
sejni sobi (2. nadstropje) Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
Dodatne informacije lahko dobite pri mag. Rajku Saboju, telefon: (01) 478 3245, telefaks: (01) 433-10-31, naslov za
elektronsko pošto: Rajko.Sabo@gov.si .
Ministrstvo za gospodarstvo
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Ob-66561
1D SRGODJL 3URUDþXQD 5HSXEOLNH 6ORYHQLMH ]D OHWR  8U O 56 ãW   =DNRQD R L]YUãHYDQMX SURUDþXQD
Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS, št. 103/01), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in 124/00),
Pravilnika oSRVWRSNLK]DL]YUãHYDQMHSURUDþXQD5HSXEOLNH6ORYHQLMH 8UO56ãW REMDYOMD
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MG)
JAVNI RAZPIS
ZA TEHNOLOŠKE CENTRE V LETU 2002
1. Neposredni uporabnik
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov tehnoloških centrov (v nadaljevanju TC), ki so organizirani in
ustanovljeni v skladu s tem javnim razpisom. Tehnoloških center zagotovlja racionalno izrabo razvojno raziskovalne
infrastrukture, spodbuja trajnejše povezovanje razvojno raziskovalne sfere in uporabnikov iz gospodarstva ter
gospodarskih organizacij med seboj. Poleg tega je naloga tehnološkiK FHQWURY  WXGL RPRJRþDQMH ODåMHJD GRVWRSD GR
najnovejših tehnologij in raziskovalnih rezultatov predvsem za mala in srednja podjetja.
Ministrstvo podpira raziskovalno razvojne projekte, projekte vpeljave novih storitev in podpornih dejavnosti tehnoloških
FHQWURY]DSRGMHWMDNRWQSUVYHWRYDQMHLQSRPRþSULSULSUDYL(8SURMHNWRYSXEOLFLUDQMHLQIRUPDFLMRQRYLKWHKQRORJLMDK
vzpostavitev informacijskih povezav, izvajanje meritev in certificiranja, itd. in sicer s sofinanciranjem predlaganih
projektov v okviru tega javnega razpisa.
8SUDYLþHQLVWURãNL]DVRILQDQFLUDQMHSURMHNWRYWHKQRORãNLKFHQWURYNLVHERGRSUL]QDOLVR
•
stroški za izvajanje razvojno raziskovalnih projektov (industrijske raziskave - GR  YUHGQRVWL XSUDYLþHQLK
VWURãNRYWHUSUHGNRQNXUHQþno razvojne aktivnosti -GRYUHGQRVWLXSUDYLþHQLKVWURãNRY 
- stroški osebja (evidentirani raziskovalci in razvijalci)
- stroški inštrumentov, opreme, zemlje ter zgradb
- RVWDOL VWURãNL VWURãNL UHåLMH VWURãNL PDWHULDOD HQHUJHQWRY LQ SRGREQR  NL VR QHSRVredno povezani z
prijavljenimi razvojno raziskovalnimi projekti
•
stroški svetovanja in storitev za izvedbo razvojno raziskovalnih projektov ter uvajanje novih tehnologij - do 50%
YUHGQRVWLXSUDYLþHQLKVWURãNRY
•
stroški dela strokovnjakov za izvajanje projekta vzpostavitve in uvajanja novih storitev in podpornih dejavnosti
tehnološkega centra, svetovanje -GRYUHGQRVWLXSUDYLþHQLKVWURãNRY
3. Pogoji
Pravico do sofinanciranja pridobi tehnološki center na osnovi izbora v okviru javnega razpisa, upoštevaje naslednje
kriterije:
•
PRUDELWLYH]DQQDR]XVWDQRYOMHQVVWUDQLYHþJRVSRGDUVNLKRUJDQL]DFLM]QRWUDMJRVSRGDUVNHSDQRJHDOLUHJLMH
8VWDQRYLWHOMLFDMHODKNRWXGLGUåDYDREþLQDLWG 7HKQRORãNLFHQWHUPRUDELWLVDPRVWRMQDSUDYQDRVHED
•
mora imeti eno ali YHþUD]LVNRYDOQLKR]UD]YRMQLKVNXSLQNLVRHYLGHQWLUDQHYHYLGHQFDK0â=â
• SLVQRPRUDELWLL]ND]DQMDVHQLQWHUHVYHþJRVSRGDUVNLKRUJDQL]DFLM]DUD]YRMQRSRYH]RYDQMHWHUGHOHåVUHGVWHY
opreme, vnaprejšen zakup kapacitet, itd. …, ki so jih le ti pripraYOMHQLYORåLWLYFHQWHU
• GR VUHGVWHY L] UD]SLVD QLVR XSUDYLþHQL WHKQRORãNL FHQWUL L] SDQRJ NPHWLMVWYD LQ ULELãWYD åLYLOVNR SUHGHORYDOQH
industrije in jeklarstva.

4. Merila:
3UL RGORþDQMX R YLãLQL GRGHOMHQLK VUHGVWHY ER ELVWYHQHJD SRPHQD ELOR RFHQLWHY SUojektov v skladu z usmeritvami
nacionalne tehnološke razvojne politike in z naslednjimi merili:
•
•
•
•

Kakovost razvojno raziskovalne vsebine projektov (reference izvajalca, tehnološka zahtevnost projekta,
GRVHåHQDUDYHQ]QDQMD - 40% ocene
Organizacija tehnoORãNHJDFHQWUD GREURGHILQLUDQLFLOMLRSLVGHODPHMQLNLLQSULþDNRYDQLUH]XOWDWL - 30% ocene
Obseg raziskovalno razvojnega sodelovanja z drugimi podjetji, raziskovalnimi in akademskimi organizacijami
- 20% ocene
Tehnološka opremljenost - 10% ocene
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5.

Višina sredstev in obdobje za povabilo:
2ULHQWDFLMVNDYUHGQRVW]DL]YHGERSUHGPHWDUD]SLVDMHPLOLMRQRYWRODUMHYþDVWUDMDQMDVRILQDQFLUDQMDMHGRNRQFD
OHWD  6UHGVWYD EUHPHQLMR SURUDþXQVNR SRVWDYNR  SURUDþXQD 56 ]D OHWR  2EGREMH VRILQDQFLranja je
SURUDþXQVNROHWR

6.

Razpisna dokumentacija:
Na voljo je na internet naslovu http://www2.gov.si/mg/mgslo.nsfLQQDVHGHåX0LQLVWUVWYD]DJRVSRGDUVWYR'RGDWQH
informacije so na voljo vsak vsak toreN LQ þHWUWHN PHG  GR  XUR QD VHGHåX 0LQLVWUVWYD ]D JRVSRGDUVWYR
Kotnikova 5, Ljubljana, tel: 01 478 3302, fax: 01 433-10- NRQWDNWQD RVHED (ULN 3RWRþDU H-mail:
(ULN3RWRþDU#JRYVL

7.

1DþLQSULMDYHLQUD]Sisni rok:
Popolna prijava, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za
JRVSRGDUVWYR .RWQLNRYD ,,  /MXEOMDQD GR    YHOMD SRãWQL åLJ GR YNOMXþQR    DOL RGGDMD Y
glavno pisarno Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana najkasneje do 14. 5. 2002 do 12. ure) v zaprti
ovojnici, pod oznako »Ne odpiraj – vloga za javni razpis za tehnološke centre v letu 2002» in številko objave tega
razpisa na prednji ter polnim naslovom pošiljDWHOMDQD]DGQMLVWUDQL9ORJHNLQHERGRSULVSHOHSUDYRþDVQRNRPLVLMD
ne bo obravnavala in bodo vrnjene predlagateljem vlog.

8.

Odpiranje vlog:
Komisijsko odpiranje vlog bo 17. maja 2002 ob 12. uri v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5/II, 1000
Ljubljana. Odpiranje ni javno.

9.

2EYHãþDQMHRL]ERUX
3UHGODJDWHOMLYORJERGRRUH]XOWDWLKUD]SLVDREYHãþHQLYURNXGQLRGGDWXPDRGSLUDQMDYORJ
Ministrstvo za gospodarstvo

Ob-66562
Na podlagi PrRUDþXQD 5HSXEOLNH 6ORYHQLMH ]D OHWR  8U O 56 ãW   =DNRQD R L]YUãHYDQMX SURUDþXQD
Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS, št. 103/01), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in 124/00),
Pravilnika o postopkih za izvrševaQMHSURUDþXQD5HSXEOLNH6ORYHQLMH 8UO56ãW REMDYOMD
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MG)
Javni razpis za spodbude za mala in srednje velika podjetja preko inkubatorjev
in tehnoloških parkov v letu 2002
1.

Neposredni uporabnik
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).

2.

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje storitev inkubatorjev in tehnoloških parkov za podporo srednjim in
malim podjetjem (inkubirancem). Inkubator je pravna oseba, kiSUHGVWDYOMDRNROMH]XJRGQLPLSRJRML]D]DþHWHN
GHORYDQMD QRYHJD SRGMHWMD LQ QXGL LQIUDVWUXNWXUR WHU VNXSQH VWRULWYH VYHWRYDQMD SRGMHWQLNRP ]DþHWQLNRP –
inkubirancem. Tehnološki park je posebna oblika inkubatorja, ki je usmerjeno na podjetja z visoko tehnološko
zahtevnostjo in podjetja, ki komercializirajo lastno RR dejavnost. Ministrstvo bo in kubatorjem zagotovilo
sofinanciranje stroškov svetovanja za podejta, ki delujejo v njenem okviru in del stroškov skupne infrastrukture.
Podjetja v inkubatorju in tehnološkem paUNXVRODKNRGHOHåQDVSRGEXGOHRPHMHQRREGREMHLQVLFHUQDMYHþGR
štiri leta delovanja. Po tem obdobju inkubator in tehnološki park za podjetja ne moreta dobiti podpore.
8SUDYLþHQLVWURãNLVR
D  VYHWRYDOQH VWRULWYH HQNUDWQHJD ]QDþDMD NL VR SRGMHWMHP QD YROMR OH Y ]DþHWQL ID]L SURMHNWD UD]YRMD
SRVDPH]QHJD SRGMHWMD QD SRGURþMX XVSRVDEOMDQMD XSUDYOMDQMD UDþXQRYRGVWYD NQMLJRYRGVWYD WHU ILQDQþQHJD
SRVORYDQMDQRYLKWHKQRORJLM SRVHEQRLQIRUPDFLMVNLK YDUVWYDRNROMD]DãþLWHLQWHOHNWXDOQHODVWQLQHLQSRGobno,
ocene izvedljivosti novih predlogov ter razširjanje znanja (v višini do 50% stroškov).
E VWURãNLRSUHPH]HPOMLãþLQSRVORSLMNLVHL]NOMXþQRLQVWDOQRXSRUDEOMDMR]DUD]YRMQR-raziskovalne aktivnosti
tehnološkega parka oz. inkubatorja. Raziskovalno razvojne aktivnosti podjetij morajo biti organizirane v obliki
projektov (v višini do 25% stroškov).
Poleg tega bo sofinanciralo del stroškov razvoja novih storitev za tehnološke parke.
9VNXSQLYLãLQLVUHGVWHYL]DLQEWRþNHXSUDYLþHQLKVWURãNRv)
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Pogoji:
Na razpis se lahko prijavi inkubator ali tehnološki park ob upoštevanju naslednjih kriterijev:
razpolagati mora z ustreznim prostorom,
•
razpolagati mora s strokovnjaki, ki ocenjujejo tehnološko zahtevnost in perspektivnost podjetij.
•
Kot priPHUQDLQIUDVWUXNWXUD]DGHORYDQMHQRYLKSRGMHWLMYNOMXþHQLKYLQNXEDWRULQWHKQRORãNLSDUNVH]DKWHYD
infrastrukturna
opremljenost
(pisarniški
prostori,
proizvodni
prostori,
telefon,
internet,
•
energetika, ...)
• ]DJRWDYOMDQMHVWRULWHY ILQDQþQHSUDYQHPDrketinške, ...).
9LãLQDVXEYHQFLMHVHGRORþL]DGHMDYQRVWLQDYHGHQHYSURJUDPXGHODWHKQRORãNHJDSDUNDLQLQNXEDWRUMDSULþHPHU
ODKNRWHKQRORãNLSDUNLQLQNXEDWRUSUHMPHVUHGVWYDOH]DXSUDYLþHQHVWURãNHLQYYLãLQLNLMH]DWHYUVWHVWURãNRY
dovoljena.
8. Merila:
Sredstva za sofinanciranje bodo dodeljena z naslednjimi merili:
obseg in kakovost razvojno raziskovalne vsebine projektov (tehnološka zahtevnost projektov in podjetij v
•
LQNXEDWRUMXR]WHKQRORãNHPSDUNXGRVHåHQDUDYHQ]QDQMDKLWURVWUDsti podjetij) – 40% ocene
–
•
RUJDQL]DFLMDVYHWRYDOQLKVWRULWHY GREURGHILQLUDQLFLOMLRSLVGHODPHMQLNLLQSULþDNRYDQLUH]XOWDWL
30% ocene
število inkubirancev – 20% ocene
•
infrastruktura in tehnološka opremljenost inkubatorja oz. tehnološkega parka –10% ocene
•
9.

Višina sredstev in obdobje za povabilo:
2ULHQWDFLMVNDYUHGQRVW]DL]YHGERSUHGPHWDUD]SLVDMHPLOLMRQRY6,7L]SURUDþXQD5HSXEOLNH6ORYHQLMH]D
OHWR  6UHGVWYD EUHPHQLMR SURUDþXQVNR SRVWDYNR  SURUDþXQD 56 ]D OHWR  2EGREMH
sofinanciUDQMDMHSURUDþXQVNROHWR

10.

Razpisna dokumentacija:
Na voljo je na internet naslovu http://www2.gov.si/mg/mgslo.nsf  LQ QD VHGHåX 0LQLVWUVWYD ]D JRVSRGDUVWYR
DodatnH LQIRUPDFLMH VR QD YROMR YVDN YVDN WRUHN LQ þHWUWHN PHG  GR  XUR QD VHGHåX 0LQLVWUVWYD ]D
gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, tel: 01 478 3302, fax: 01 433-10- NRQWDNWQD RVHED (ULN 3RWRþDU
e-mail: EriN3RWRþDU#JRYVL

11.

1DþLQSULMDYHLQUD]SLVQLURN
Popolna prijava, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za
JRVSRGDUVWYR.RWQLNRYD,,/MXEOMDQDGR YHOMDSRãWQLåLJGRYNOMXþQR. 2002 ali oddaja
v glavno pisarno Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana najkasneje do 7. 5. 2002 do 12. ure) v
zaprti ovojnici, pod oznako »Ne odpiraj – vloga za javni razpis – spodbude za mala in srednja podjetja preko
inkubatorjev in tehnoloških parkov v letu 2002« in številko objave tega razpisa na prednji ter polnim naslovom
SRãLOMDWHOMD QD ]DGQML VWUDQL 9ORJH NL QH ERGR SULVSHOH SUDYRþDVQR NRPLVLMD QH ER REUDYQDYDOD LQ ERGR
vrnjene predlagateljem vlog.

12.

Odpiranje vlog:
Komisijsko odpiranje vlog bo 13. maja 2002 ob 9.00 uri v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana. Odpiranje ni javno.

13.

2EYHãþDQMHRL]ERUX
3UHGODJDWHOMLYORJERGRRUH]XOWDWLKUD]SLVDREYHãþHQLYURNXGQLRGGDWXPDRGSLUDQMDYORJ
Ministrstvo za gospodarstvo

Ob-66567
1D SRGODJL 3URUDþXQD 5HSXEOLNH 6ORYHQLMH ]D OHWR  8U O 56 ãW   =DNRQD R L]YUãHYDQMX SURUDþXQD
Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS, št. 103/01), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00),
Zakona o pospeševanju turizma (Ur. l. RS št. 57/98LQ 3UDYLOQLNDRSRVWRSNLK]DL]YUãHYDQMHSURUDþXQD5HSXEOLNH
Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01)
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, objavlja
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JAVNI RAZPIS
]DVSRGEXMDQMHUD]YRMDQRYLKLQGRSROQLOQLKWXULVWLþQLKSURL]YRGRYin storitev
1. Neposredni uporabnik
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa MH VRILQDQFLUDQMH GHOD VWURãNRY  SUL UD]YRMX QRYLK LQ GRSROQLOQLK WXULVWLþQLK proizvodov. Med nove
WXULVWLþQHSURL]YRGHLQVWRULWYHãWHMHPRYVHWXULVWLþQHSURL]YRGHLQVWRULWYH]DNDWHUHREVWDMDWUåQRSRYSUDãHYDQMHLQNLMLK
YWXULVWLþQLGHVWLQDFLMLãHQLPRåQRNXSLWLDOLNRULVWLWL=DGRSROQLOQHWXULVWLþQHSURL]YRGHLQVWRULWYHãtejemo vse tiste delne
SURL]YRGHLQVWRULWYHNLSUHGVWDYOMDMRGRSROQLWHYYGRORþHQHPLQWHJUDOQHPWXULVWLþQHPSURL]YRGXWXULVWLþQHGHVWLQDFLMH
0LQLVWUVWYRåHOL]UD]SLVRPVSRGEXGLWL
VRGHORYDQMHQRVLOFHYWXULVWLþQHJDUD]YRMDYGRORþHQHPRNROMX]DUD]YRMWHUXYDMDQMHQRYLKWXULVWLþQLKSURL]YRGRYNLERGR
SULVSHYDOL N L]EROMãDQMX DWUDNWLYQRVWL FHORYLWH WXULVWLþQH SRQXGEH WXULVWLþQH GHVWLQDFLMH LQ WLVWLK GRSROQLOQLK SURL]YRGRY NL
predstavljajo izboljšanje kakovosti in atraktivnosti integralnega turiVWLþQHJDSURL]YRGD
2.2. 0LQLVWUVWYRERVRILQDQFLUDORQDVOHGQMHXSUDYLþHQHVWURãNHSURMHNWRY
•
materialne in nematerialne investicije vezane na projekt:
-PDWHULDOQHLQYHVWLFLMHLQIRUPDWLYQHLQXVPHUMHYDOQHWDEOHUDþXQDOQLãNDRSUHPD
- nematerialne inveVWLFLMHNRWQDSULPHU]DãþLWDODVWQLKLQQDNXSSDWHQWRYNQRZ-howa, licenc
QHSDWHQWLUDQRWHKQLþQR]QDQMHþHMHWRSRWUHEQR]DUHDOL]DFLMRSUHGORåHQHJDSURMHNWD
•
stroške svetovanja za pripravo in izvedbo projekta
•
stroške usposabljanja lastnih kadrov za pripravo in izvajanje projekta ( stroški predavatelja oz. inštruktorja, potni
VWURãNLLQãWUXNWRUMDR]RVHENLVHXVSRVDEOMDMRGHOVWURãNRYSODþHGHODYFDNLVHXVSRVDEOMD«
•
VWURãNHWUåQLKUD]LVNDYL]GHODYHSURMHNWQLKãWXGLMSULGRELYDQMHEHQFKPDUNLQg informacij
•
stroške promocije proizvodov in storitev:
izdelava promocijskega materiala
SUYLQDVWRSQDGRORþHQHPVHMPXDOLUD]VWDYL VWURãNLQDMHWMDSRVWDYLWYHLQGHORYDQMHVWRMQLF
2.3. Pogoji sodelovanja:
Na razpis za spodbujanje razvoja integralnih tXULVWLþQLKSURL]YRGRYVHODKNRSULMDYL
•
skupina najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij – QRVLOFHY WXULVWLþQLK VWRULWHY VDPRVWRMQR DOL VNXSDM  ]
LQVWLWXFLMDPL NL ]DVWRSDMR MDYQL LQWHUHV QD SRGURþMX WXUL]PD Y WXULVWLþQL GHVWLQDFLML SUL REOLNRYDQMX WXULVWLþQHJD
SURL]YRGD NL XVWUH]D GRORþHQL FLOMQL VNXSLQL SRUDEQLNRY 3RGMHWMD LQ LQVWLWXFLMH PRUDMR GRVHþL GRJRYRU R VNXSQHP
UD]YRMXQRYHJDDOLGRSROQLOQHJDWXULVWLþQHJDSURL]YRGDYNDWHUHPMHRSUHGHOMHQRWXGLQRVLOQRSRGMHWMHDOLLQVWLWXFLMD
ki v imenu skupine nastopa kot prijavitelj in pogodbeni partner z ministrstvom.
•
=D UD]YRM QRYLK LQ GRSROQLOQLK WXULVWLþQLK SURL]YRGRY NL VR VNXSQHJD SRPHQD ]D WXULVWLþQR GHVWLQDFLMR YHQGDU VH
QMLKRYH XSRUDEH LQ NRULãþHQMD QH GD QHSRVUHGQR WUåLWL WL WXULVWLþQL SURL]YRGL LQ VWRULWYH MDYQHJD ]QDþDMD QSU
NROHVDUVNH VWH]H VSUHKDMDOQH SRWL  VH QD UD]SLV VH ODKNR SULMDYLMR LQVWLWXFLMH NL ]DVWRSDMR MDYQL LQWHUHVQDSRGURþMX
WXUL]PDYWXULVWLþQLGHVWLQDFLMLYHQGDUOHQDSRGODJLSRWUMHQHJDLQWHUHVDYHþMHJDãWHYLODWXULVWLþQLKSRGMHWLMYGRORþHQL
WXULVWLþQLGHVWLQDFLML
Prijavijo se lahko:
1. samostojni podjetniki, mala in srednje velika podjetja in GIZ –LXVWDQRYOMHQLSR=DNRQXRJRVSRGDUVNLKGUXåEDK
VVHGHåHPY5HSXEOLNL6ORYHQLML
2. zavodi, ustanovljeni po Zakonom o zavodih
3. javni gospodarski zavodi in javna podjetja, ustanovljena po Zakonu o gospodarskih javnih
VOXåEDKNLVHXNYDUMDMRVSRVSHãHYDQMHPUD]YRMHPLQSURPRFLMRWXUL]PD
]GUXåHQMDVNXSQRVWLLQGUXãWYDUHJLVWULUDQLSR=DNRQXRGUXãWYLKþHMHQMLKRYQDPHQ
pospeševanje in razvoj turizma
REþLQH
]ERUQLFHþHMHQMLKRYQDPHQSRVSHãHYDQMHLQUD]YRMWXUL]PD
Malo podjetje je podjetje, ki izpolnjuje dve od naslednjih meril:
•
SRYSUHþQRãWHYLOR]DSRVOHQLKY]DGQMHPSRVORYQHPOHWXQH presega 50,
•
þLVWLSULKRGNLRGSURGDMHY]DGQMHPSRVORYQHPOHWXVRPDQMãLRG0,2WRODUMHY
•
vrednost aktive ob koncu poslovnega leta ne presega 500 MIO tolarjev.
Srednje podjetje je podjetje, ki izpolnjuje dve od naslednjih meril:
•
SRYSUHþQRãWHYLOR]DSRVOHQLKY]DGQMHPSRVORYQHPOHWXMHYHþMHRGLQQHSUHVHJD
•
þLVWLSULKRGNLRGSURGDMHY]DGQMHPSRVORYQHPOHWXVRPDQMãLRG0,2WRODUMHY
•
vrednost aktive ob koncu poslovnega leta ne presega 2.000 MIO tolarjev.
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Poleg tega mora biti podjetje nHRGYLVQRNDUSRPHQLGDSRVDPH]QDJRVSRGDUVNDGUXåEDDOLSRYH]DQDGUXåEDNLQH
XVWUH]DSRJRMHP]DPDODLQVUHGQMDSRGMHWMDUD]SRODJD]QMLKRYLPLODVWQLãNLPLGHOHåLDOLJODVRYDOQLPLSUDYLFDPL
manjšimi od 20%.
'RUD]YRMQLKVSRGEXGQLVRXSUDYLþHQLSUHGOagatelji:
NLVRYVWHþDMQHPSRVWRSNXSRVWRSNXSULVLOQHSRUDYQDYHDOLYOLNYLGDFLML
NLVRNDSLWDOVNRQHXVWUH]QLJOHGHQDGRORþLODþOHQD=DNRQDRILQDQþQHPSRVORYDQMXSRGMHWLM 8UO56ãWLQ
110/99),
NLGRELYDMRSRPRþLSRSURJUDPX]DSUHVWUXkturiranje podjetij,
NLLPDMRQHSRUDYQDQHREYH]QRVWLGRGUåDYH
NLVR]DL]YHGERSUHGODJDQHJDSURMHNWDåHSULGRELOLVUHGVWYDGUåDYQHJDSURUDþXQD
9SULPHUXGDVHHQSUHGODJDWHOMSULMDYOMD]YHþSURMHNWLPRUDRGGDWL]DYVDNSURMHNWVYRMRYORJR0LQLVWUVWYo bo
SRVDPH]QHPXSUHGODJDWHOMXVRILQDQFLUDORQDMYHþSURMHNWD
2.4. Merila za izbiro projektov
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili:
1.
2.
3.

Utemeljenost projekta
2FHQDSURMHNWDVSORãQDWUåQDQDUDYQDQRVW
)LQDQþQDNRQVWUXNFLMD
Skupaj 1 – 3 :

20 %
60 %
20 %
100 %

3. Višina sredstev
Višina nepovratnih sredstev, ki bo na razpolago za sofinanciranje projektov znaša 150.000.000 SIT. Sredstva
EUHPHQLMR SURUDþXQVNR SRVWDYNR  SURUDþXQD 56 ]D OHWR . Višina nepovratnih sredstev za sofinanciranje
SRVDPH]QHJD FHORYLWHJD SURMHNWD ER RGYLVQD RG UH]XOWDWRY RFHQMHYDQMD QD SRGODJL PHULO LQ QH PRUH SUHVHþL 
XSUDYLþHQLKVWURãNRYSURMHNWDL]WRþNHUD]HQYSULPHUXPDWHULDOQLKLQQHPDWHULDOQLKLQYHVWLFLML]WRþNHNMHUYLãLQD
QHSRYUDWQLKVUHGVWHYQHPRUHSUHVHþLYUHGQRVWLLQYHVWLFLMH]DVUHGQMDSRGMHWMDLQ]DPDODSRGMHWMD
4. Obdobje za porabo sredstev:
2EGREMH]DNDWHUHJDVRQDPHQMHQDUD]SLVDQDVUHGVWYDMHSURUDþXQVNROHWR
51DþLQSULMDYHLQUD]SLVQLURN
Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za
JRVSRGDUVWYR .RWQLNRYD   /MXEOMDQD GR YNOMXþQR     YHOMD SRãWQL åLJ GR YNOMXþQR    DOL
oddaja v glavno pisarno Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana najkasneje do 7. 5. 2002 do 12. ure)
v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis«, z navedbo naslova »Spodbujanje razvoja novih in
GRSROQLOQLK WXULVWLþQLK SURL]YRGRY LQ storitev« in številko objave tega razpisa na prednji ter polnim naslovom
pošiljatelja na zadnji strani. 9ORJNLQHERGRSULVSHOHSUDYRþDVQRLQQHERGRSUDYLOQRRSUHPOMHQHNRPLVLMDQHER
obravnavala in bodo vrnjene prosilcem.
6. Datum odpiranja vlog:
Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo 13. 5. 2002
2EYHãþDQMHRL]ERUX.
3UHGODJDWHOMLERGRRUH]XOWDWLKUD]SLVDREYHãþHQLYURNXGQLRGGDWXPDRGSLUDQMDYORJ
8. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na internet naslovu:
http://www2.gov.si/mg/mgslo.nsfDOLQDVHGHåX0LQLVWUVWYD]DJRVSRGDUVWYR'RGDWQHLQIRUPDFLMHVRQDYROMRYVDNWRUHN
LQþHWUWHNRGGRXUHSRWHOHIRQXNRQWDNWQDRVHEa: Mojca Paternoster, svetovalka Vlade.
0RUHELWQDYSUDãDQMDMHPRJRþHSRVUHGRYDWLNRQWDNWQLRVHELWXGLSRHOHNWURQVNLSRãWLmojca.paternoster@gov.si oziroma
po faxu: 01 433-10-31.
Ministrstvo bo organiziralo informativni dan za zainteresirana podjetja, ki bo v torek, 16. 4. 2002 ob 12. uri v veliki sejni
sobi (2. nadstropje) Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
Ministrstvo za gospodarstvo
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Ob-66569
Na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS,
št. 60/99), Pravilnika o organizaciji in pogojih za opravljanje nalog regionalne razvojne agencije (Uradni list RS, št. 52/00,
111/00 in 44/01), Uredbe o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo merila (Uradni list RS, št. 59/00), Uredbe o podrobnejših pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni
regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 59/00),
Pravilnika o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter regionalnih razvojnih spodbud lokalnim skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam (Uradni list RS, št. 62/01
in 76/01), Navodila o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za
skladni regionalni razvoj (Uradni list RS, št.
44/01), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99 in 124/00), Proračuna
RS (Uradni list RS, št. 103/01) Zakona o
izvrševanju proračuna RS za leto 2002 in
2003 (Uradni list RS, št. 103/01) ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
66/01) objavlja Ministrstvo za gospodarstvo
razpis
za sofinanciranje izvedbenih delov
regionalnih razvojnih programov za leti
2002 in 2003
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
2. Prijavitelj in nosilec projektov: prijavitelj projektov je regionalna razvojna agencija, ki je pridobila status pri Agenciji RS za
regionalni razvoj. Prijavitelj prijavi projekte v
imenu občin.
Nosilec projekta in prejemnik sredstev
je (ena) občina, lahko pa tudi več sodelujočih občin na podlagi pogodbe, ki opredeljuje njihove medsebojne pravice in obveznosti pri izvedbi projekta. Ministrstvo za gospodarstvo bo na podlagi te pogodbe z občino oziroma občinami sklenilo pogodbo o
sofinanciranju izbranega projekta. Pogodba
je lahko večletna.
3. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajanja projektov, ki izhajajo iz izvedbenih delov
regionalnih razvojnih programov (v nadaljevanju RRP):
– v regijah uvrščenih v listo A (3. člen
Navodila o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 44/01),
določa, da se v listo A uvrščajo: Pomurska,
Podravska, Zasavska in Spodnjeposavska
statistična regija);
– v območjih s posebnimi razvojnimi problemi (Uredba o vrednosti meril za določitev
območij s posebnimi razvojnimi problemi in
določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila, Uradni list RS, št. 59/00), znotraj regij, uvrščenih v listo B (Savinjska, Koroška, Notranjsko-kraška in Jugovzhodna Slovenija).
Na razpisu lahko kandidirajo projekti, ki
se večinsko izvajajo v občinah iz liste B ter
skupni regionalni projekti za potrebe teh
občin.
Območja, katerih razvojno prestrukturiranje se financira po posebnih zakonih za
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ukrepe iz posebnih zakonov niso upravičenci tega razpisa.
4. Višina sredstev in stopnja sofinanciranja: za ta namen je v letu 2002 predvidenih
500 mio SIT, v letu 2003 pa 700 mio SIT.
Sredstva se nahajajo na proračunski postavki 2225, konta 4300 in 4130.
Projekti bodo sofinancirani do 75% upravičenih stroškov.
Predračunska vrednost posameznega
projekta ni nižja od 20 milijonov SIT.
5. Nameni na katere se lahko nanašajo
projekti:
A) Podjetništvo: podjetniške, obrtne, industrijske cone; nakup zemljišča in komunalno opremljanje z namenom zaokrožitve
kompleksa zemljišč za gospodarske aktivnosti;
B) Okolje in prostor: sistem ravnanja z
odpadki; sanacija okoljsko degradiranih območij; urejanje vodotokov, akumulacij in drugih vodnih površin; varovanje naravne dediščine; prostorsko načrtovanje in analiza stanja okolja.
C) Človeški viri, kultura in šport: izobraževalne institucije; kulturni projekti vključno
z muzeji, prenovo starih mestnih jeder, gradovi in podobno; kulturni programi, športna
infrastruktura v lasti občin; športne dejavnosti; mladinski centri; mladinski programi; varovanje in krepitev zdravja.
D) Turizem: razvoj turistične infrastrukture v lasti občin; podpora turistični dejavnosti
in pripravi integralnih turističnih proizvodov;
mladinska prenočišča; izobraževanje ter
promocija.
6. Zahtevana dokumentacija
Za prijavitelja:
– prioritetna lista prijavljenih projektov
skladno z regionalnim razvojnim programom;
– jasno naveden podprogram iz regionalnega razvojnega programa, ki se izvaja
preko sofinanciranega projekta.
Za projekte:
Za projekte investicijskega značaja je potrebna:
– projektna zasnova, ki mora metodološko ustrezati postopku identifikacije investicijskega projekta v skladu z načeli programskega projektnega načrtovanja (Uredba o
metodologiji za izdelavo programov za javna
naročila investicijskega značaja, Uradni list
RS, št. 82/98, 86/98 in 43/99);
– upravno dovoljenje (v skladu s predpisi s področja graditve objektov);
– obrazci iz razpisne dokumentacije.
Za projekte ne investicijskega značaja je
potrebna:
– dispozicija projekta s finančnim načrtom;
– parafiran vzorec pogodbe iz razpisne
dokumentacije;
– obrazci iz razpisne dokumentacije.
7. Postopek za prijavo ter pogoji in merila za izbiro projektov
Regionalna razvojna agencija (v nadaljevanju: RRA) določi občinam skrajni rok zbiranja predlogov projektov, ki morajo biti
usklajeni z vsebinami regionalnih razvojnih
programov ter z nameni iz tega razpisa. Predloge projektov lahko RRA predložijo le občine. Po preteku roka RRA določi prioritetno listo projektov, pri čemer dva projekta
ne moreta imeti dodeljene iste prioritete.
Če bi, ne glede na to določilo, prišlo do

takšnega primera se šteje, da projekt ni
prioriteten, medtem ko ostali projekti ne dobijo ekvivalentno višje prioritete.
Pogoji za sodelovanje na razpisu (vse
pogoje, razen dokazila o lastništvu, preverja
naročnik):
– Sprejet regionalni razvojni program
(RRP), skladno z Navodilom o minimalni obvezni vsebini in metodologiji priprave ter načinu spremljanja in vrednotenja RRP (Uradni list RS, št. 52/00, 111/00 in 44/01),
za kar obstaja evidenca pri ARR.
– Projekt prijavlja izključno RRA, ki je
pridobila status pri ARR. Projekti, ki niso
prijavljeni s strani RRA, bodo izločeni iz nadaljnje obravnave.
– Prejemniki sredstev in podpisniki pogodb z ministrstvom so izključno občine.
– Sofinancirani bodo izključno projekti v
večinski lasti občin, za kar je potrebno predložiti izjavo župana o lastništvu objekta.
– Za namene, ki niso v izključni pristojnosti občin, mora biti izkazana usklajenost z
državnimi razvojnimi usmeritvami. Za tovrstne projekte bo preverjena usklajenost z
razvojnimi načrti pristojnih ministrstev. V primeru, da pristojno ministrstvo sofinancira
izbrani projekt bo sklenjena skupna pogodba o sofinanciranju.
Merila:
1. Prioriteta projekta določena s strani
RRA;
2. Celovitost, funkcionalnost ter inovativnost projekta;
3. Zahtevnost in kvaliteta pripravljenosti
projekta ter njegova vzdržnost na daljši rok;
prednost bodo imeli projekti v zaključni fazi
izvedbe;
4. Delež sofinanciranja s strani drugih
partnerjev;
5. Prispevek projekta k doseganju drugih nacionalnih ciljev in programov (čezmejno sodelovanje in povezovanje, območja na
katerih bivajo romska etnična skupnost in
avtohtoni narodni skupnosti; občine, ki so
vključene v razreševanje begunske problematike, ipd.);
6. Tehnični kriteriji po namenih na podlagi strokovne ocene razpisne komisije.
Uporaba meril:
– prioriteta določena s strani RRA predstavlja 30% vrednosti ocene, izračunana
bo po formuli: 10: št. prioritet=x, x((št. prioritet+1)-prioriteta projekta=y, y*0,30=
ocena;
– zahtevnost in kvaliteta pripravljenosti
projekta ter njegova vzdržnost na daljši rok
predstavlja 15% vrednosti ocene; prednost
bodo imeli projekti v zaključni fazi izvedbe;
– celovitost, funkcionalnost ter inovativnost projekta predstavlja 15% vrednosti ocene; ocenjena bo na podlagi strokovnega
mnenja komisije;
– delež sofinanciranja s strani drugih partnerjev predstavlja 10% vrednosti ocene,
prednost bodo imeli projekti, ki zagotavljajo
finančno udeležbo drugih partnerjev;
– prispevek projekta k doseganju drugih
nacionalnih ciljev predstavlja 5% vrednosti
ocene (čezmejno sodelovanje in povezovanje, infrastrukturna oskrba območij na katerih bivajo romska etnična skupnost in avtohtoni narodni skupnosti; infrastrukturna
oskrba občin, ki so vključene v razreševanje begunske problematike ipd.);
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– tehnični kriteriji po namenih na podlagi strokovne ocene komisije predstavlja
25% vrednosti ocene, pri čemer je 5 točk
(50% merila) minimalno število točk, ki jih
mora projekt pridobiti, da se kvalificira za
sofinanciranje.
Vsa merila so točkovana od 1 do 10.
Na podlagi meril bo strokovna komisija
pripravila prioritetno listo projektov po regijah. Pri dodelitvi sredstev posamezni regiji
bo upoštevan kriterij regionalne uravnoteženosti dodeljenih sredstev. Merilo bo število upravičenega prebivalstva v regiji.
8. Podpis pogodbe
Pred podpisom pogodbe za odobrene
projekte investicijskega značaja, za katere
je nujna uporaba Zakona o javnih naročilih,
je potrebno dostaviti:
– kopijo javnega razpisa,
– sklep o izbiri izvajalca,
– izvajalsko pogodbo,
– bančno garancijo.
9. Črpanje sredstev
Črpanje sredstev bo možno po predložitvi odobrenega projekta za ne investicijske
projekte, oziroma poročila o izvršenih delih
za investicijske, zahtevka občine za nakazilo odobrenih sredstev, specifikacije vseh
stroškov in originalnih računov vseh izvajalcev. Za vsa dela, ki jih ne bodo opravile
občine same, je obvezna uporaba zakona o
javnih naročilih.
Ministrstvo bo odobrena sredstva nakazalo v 30 dneh po prejemu pravilne in popolne dokumentacije za ne investicijske projekte ter v roku 60 dni za investicijske projekte.
Rok za predložitev projekta in dokumentacije za črpanje sredstev v letu 2002 je
15. 10. 2002, za projekte ki se bodo izvajali tudi v letu 2003 (za obseg del leta 2003),
ali samo v letu 2003 je rok 30. 6. 2003.
10. Prijava in razpisni rok
Rok za vložitev prijav je 29. 4. 2002, oziroma 27. 9. 2002 za projekte, ki se bodo
izvajali v letu 2003. Za pravočasno prispelo
vlogo se bodo štele tudi vloge ki so poslane
po pošti 29. 4. 2002, oziroma 27. 9. 2002.
Prijavitelji vložijo vloge na naslov: Javni
sklad RS za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja, Ribnica, Škrabčev trg 9a.
Popolna vloga v skladu z razpisnimi pogoji (vsaka posebej) mora biti dostavljena
na zgornji naslov v zaprti ovojnici z oznako “
Ne odpiraj – razpis – izvedbeni deli RRP“.
Na ovitku mora biti jasno naveden naziv in
naslov prijavitelja. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek
prikazan v slovenski valuti (SIT).
11. Odpiranje vlog
Odpiranje in ocenjevanje vlog bo opravila strokovna komisija. Odpiranje vlog bo
opravila strokovna komisija sama, prvič 6. 5.
2002 in drugič 30. 9. 2002 za projekte, ki
bodo financirani v letu 2003.
12. Izid javnega razpisa
Udeleženci razpisa bodo o rezultatih razpisa obveščeni v 45 dni od zaključka razpisa. Rezultati razpisa bodo objavljeni na
spletni strani Ministrstva za gospodarstvo.
13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija se dvigne na
sedežu Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja, Škrabčev trg 9a, Ribnica, od

Št.

29. 3. 2002 do zaključka razpisa, vsak dan
od 9. do 12. ure. Kontaktni osebi: Katja
Divjak tel. 863-19-53 (Javni sklad RS za
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja) in Snežana Čanak,
tel. 478-37-59 (Ministrstvo za gospodarstvo). Razpisna dokumentacija je na voljo
tudi na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo: http://www.sigov.si/mg.
14. Spremljanje odobrenih projektov
Ministrstvo bo spremljalo porabo in učinke dodeljenih sredstev iz razpisa. Prijavitelji
in nosilci projektov so dolžni omogočiti nadzor nad porabo sredstev tako, da je vsak
čas možna kontrola realizacije projekta ter
vpogled v poslovne knjige in listine, ki se
nanašajo na tozadevni projekt. Če sredstva
niso bila porabljena za namene, za katere
so bila dodeljena, ali se je sredstva kakorkoli odtujilo, ima ministrstvo pravico zahtevati takojšnje vračilo sredstev v enkratnem
znesku, v realni višini s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Prijavitelj je v sodelovanju s prejemnikom sredstev dolžan obvezno in v celoti
izpolniti obrazec “Načrt izvajanja projekta“
iz razpisne dokumentacije ter poročati o njegovem izvajanju, skladno z navodili ARR.
Pri izbiri izvajalcev del je obvezna uporaba Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS,
št. 39/00 in 102/00).
Kontaktni osebi: Snežana Čanak, Ministrstvo
za
gospodarstvo,
tel.
01/478-37-59, Katja Divjak, Javni sklad
RS za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja, tel.
01/836-19-53.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-66389
Na podlagi sklepa 7. seje izvršnega odbora Zveze za šport otrok in mladine Slovenije in pridobljenih sredstev od Fundacije za
financiranje športnih organizacij v Republiki
Sloveniji ter Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport objavlja Zveza za šport otrok in mladine
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zveza)
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov projekta aktivnega
preživljanja prostega časa mladih v
letu 2002
1. Naslov naročnika: Zveza za šport otrok
in mladine Slovenije, Gortanova 22, p.p.
2757, 1001 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov projekta aktivnega preživljanja prostega časa mladih vključenih v dodatne športne programe, ki
potekajo po pouku, ob koncu tedna (med
šolskim letom) in med počitnicami v obdobju
od 1. 1. do 31. 12. 2002 in niso del rednega
ali razširjenega programa šole, ki ga izvaja
prosilec. Ciljna populacija so predvsem mladi, ki zaradi različnih vzrokov še niso vključeni
v redno vadbo ali zaradi socialnega statusa
preživljajo počitnice doma.
Sredstva po tem razpisu so namenjena za:
– sofinanciranje strokovnega kadra,
– sofinanciranje najema objekta,
– sofinanciranje vsebinske in organizacijske priprave in izpeljave dodatnih športnih programov in počitniških športnih dejavnosti in
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– sofinanciranju udeležbe na množičnih
prireditvah.
2.1 Dodatni športni programi po končanem pouku in programi ob koncu tedna:
1. A športni programi za predšolske
otroke,
1. B športni programi za osnovnošolce
in srednješolce med tednom po končanem
pouku, ki niso del obveznega ali razširjenega programa šole,
1. C športni programi za mlade do 22.
leta starosti, ki potekajo ob koncu tedna,
1. D športna tekmovanja za mlade od
13. do 19. leta starosti, ki so zunaj sistema
šolskih športnih tekmovanj in tekmovanj nacionalnih panožnih športnih zvez.
2.2 Počitniški programi za mlade do 22.
leta starosti:
2. A preživljanje počitnic predšolskih otrok,
2. B taborjenja za mlade,
2. C planinski tabori za mlade,
2. D preživljanje počitnic v centrih šolskih in obšolskih dejavnosti za mlade,
2. E preživljanje počitnic na podeželju
za mlade,
2. F športni tabori za mlade,
2. G športni program v medletnih počitnicah za mlade,
2. H počitniški programi za mlade, ki se
odvijajo v domačem kraju.
2.3 Množične prireditve:
Sofinancirajo se programi, ki nimajo tekmovalnega značaja in imajo za cilj povečati
udeležbo mladih na množičnih prireditvah.
3. Višina razpisanih sredstev: okvirna višina razpisanih sredstev je 18,500.000 SIT.
Sredstva javnega razpisa se delijo po
naslednjem ključu:
– dodatni športni programi po končanem
pouku in ob koncu tedna – 55% sredstev,
– počitniški programi za mlade do 22.
leta starosti – 41% sredstev,
– množične prireditve – 4% sredstev.
4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu in merila za dodelitev sredstev
4.1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki
– Na ta javni razpis se lahko prijavijo ponudniki s statusom društva, ki so člani Zveze oziroma pravne osebe javnega prava, ki
izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje
dejavnosti na področju športa.
– Ponudniki lahko na javni razpis prijavijo samo programe, ki bodo izpeljani od
1. 1. do 31. 12. 2002.
– Posamezna ponudba na javni razpis mora biti izdelana izključno na Obrazcu ZŠOMS
2002, ki je skupen za vse programe. Ponudba mora vsebovati še izpolnjene obrazce
Obrazec OV 2002 in Obrazec F 2002 z
zahtevanimi prilogami. Obrazec Splošni podatki o športnem društvu s prilogami izpolnijo društva, ki se želijo včlaniti v Zvezo.
– Ponudnik s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglaša s preverjanjem namenske porabe sredstev, odobrenih na
podlagi tega javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb naročnika.
– Ponudnik mora za izvajanje programa
zagotoviti najmanj 60% delež sofinanciranja
programa iz drugih virov (starši, sponzorji,
donatorji, proračunska sredstva za tovrstne
programe).
– Če ponudnik kandidira za več različnih
programov, je dolžan za vsak posamezni
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program pripraviti ločeno vlogo (izpolniti
Obrazec OV 2002 in Obrazec F 2002),
razen Obrazca ZŠOMS 2002.
– Če kandidira prosilec za programe iz
različnih skupin (dodatni, počitniški, množične prireditve) mora poslati vloge v ločenih ovojnicah z navedbo vrste športnega
programa).
4.2. Merila za dodelitev sredstev:
– število v programe vključenih mladih iz
opredeljenih ciljnih skupin,
– aktualnost programa in potreba po njegovi izpeljavi,
– dosedanje aktivnosti in reference ponudnika,
– originalnost programa,
– izvedljivost programa,
– ekonomičnost programa,
– strokovna usposobljenost in znanje ponudnika,
– vodja programa mora imeti pedagoško izobrazbo in opravljen strokovni izpit na
področju vzgoje in izobraževanja,
– kratko poročilo o sodelovanju z
ZŠOMS v preteklem obdobju (čas, kraj, število udeležencev, višino sredstev naročnika, delež sredstev udeležencev).
Prednost bodo imeli ponudniki, ki:
– bodo zbrali večji delež dodatnih sredstev iz drugih virov (vsaj 5% iz proračuna
lokalne skupnosti) in s tem znižali prispevek
udeležencev in
– imajo za izpeljavo programa načrtovano večje število strokovnega kadra s pedagoško izobrazbo,
– bodo ob enakih pogojih finančno
ugodnejši.
5. Rok in način prijave
Vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah s
priporočeno pošiljko poslane po pošti na
naslov Zveza za šport otrok in mladine, Gortanova 22, p.p.2757, 1001 Ljubljana najkasneje do 22. aprila 2002. Šteje se, da je
vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo prijav oddana priporočeno na pošti.
Na ovojnicah mora biti razvidno:
– polni naslov prosilca (polni naslov pošiljatelja),
– polni naslov ZŠOMS (polni naslov prejemnika),
– pripis “Javni razpis 2002” in
– naziv športnega programa (dodatni športni program, počitniški program, množična prireditev) na katerega prosilec kandidira.
Razpisno dokumentacijo in obrazce za
prijavo na razpis lahko zainteresirani ponudniki dobijo:
– na spletnih straneh: http://www.sportmladih.net/zsoms,
– proti plačilu na naslovu: Zveza za šport
otrok in mladine, Gortanova 22, p.p.2757,
1001 Ljubljana, vsak delovni dan med 11.
in 13. uro.
6. Vsebina vloge
Ponudbena dokumentacija mora obsegati:
– izpolnjen razpisni Obrazec ZŠOMS
2002, ki je skupen vsem programom,
– izpolnjena Obrazec OV 2002 (vsebinski, organizacijski, časovni načrt) in Obrazec
F 2002 (finančni načrt) z vsemi zahtevanimi
prilogami,
– kratek opis dejavnosti ponudnika in reference (izkušnje) na področju, na katerem
kandidira za finančna sredstva,
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– zaželeno je ustrezno potrdilo lokalne
skupnosti o sofinanciranju programa,
– če kandidira prosilec za programe iz
različnih skupin (dodatni, počitniški, množične prireditve) mora poslati vloge v ločenih ovojnicah z navedbo vrste športnega
programa).
Nepopolne vloge se vrnejo vlagateljem.
7. Dodatne informacije
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom
so na voljo na spletnem naslovu
http://www.sportmladih.net/zsoms.
Dodatne informacije lahko predlagatelji
dobijo preko elektronske pošte – naš naslov
je: zvezazasportotrokinmladineslo@siol.net,
ali na telefonski številki 041/394-972. Kontaktna oseba je Tomaž Kogovšek.
8. Postopek izbora ponudnikov
Datum odpiranja vlog bo v roku 10 dni
po končanem razpisnem roku in ne bo javno. Razpisna komisija bo odprla pravočasno poslane prijave in ugotovila, ali prijave
izpolnjujejo razpisne pogoje. Nepopolnih,
nepravilno izpolnjenih in prepozno poslanih
vlog razpisna komisija ne bo obravnavala in
jih bo vrnila ponudnikom.
Med vrednotenjem vlog lahko izvršni odbor ZŠOMS od kandidatov zahteva dodatne
informacije. Če kandidat zahtevanih dodatnih
informacij ne dostavi v zahtevanih rokih, se
komisija odloča na osnovi znanih podatkov.
Izvršni odbor ZŠOMS bo po končanem
vrednotenju sprejel sklep o dodelitvi sredstev. ZŠOMS bo pisno obvestila samo kandidate, ki jim bodo odobrena sredstva, in
sicer najkasneje do 31. 5. 2002.
Zveza za šport otrok in mladine
Slovenije
Ob-66388
Javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Predmet prodaje: stavbno zemljišče:
parc. št. 150/9 k.o. Križ, travnik 2. k.r., v
izmeri 990 m2, vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 164. Izklicna cena: 12.262.140 SIT.
2. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano-kupljeno;
b) rok za sklenitev pogodbe o prodaji je
15 dni po pravnomočnosti sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika. V primeru, da
izbrani ponudnik v tem roku ne podpiše pogodbe, lahko razpisovalec proda zemljišče
drugemu ponudniku, vplačana varščina pa
zapade v dobro razpisovalcu;
c) ponudbe za nakup nepremičnin morajo vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime oziroma firmo kupca in točen naslov;
– ponujeno ceno;
– izpisek iz sodnega oziroma drugega
registra za pravno osebo, ki ne sme biti
starejši od 30 dni;
– način in rok plačila;
– dokazila o plačani varščini.
3. Pogoji za sodelovanje in postopek
prodaje na javnem razpisu: na razpisu lahko
sodelujejo domače pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 50.000 SIT
na transakcijski račun Občine Komenda,
številka: 01000-0100002330, sklic na št.
7221-2002. Najugodnejšemu ponudniku
bo varščina brezobrestno všteta v kupnino.
Ostalim ponudnikom bo varščina brezobre-

stno vrnjena po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
Pisne ponudbe z dokazili je treba oddati
ali poslati s priporočeno pošiljko s povratnico do vključno 22. aprila 2002 do 12. ure,
na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta
23, 1218 Komenda, pod oznako “Javni razpis – Nepremičnine – ne odpiraj!“.
Prenos lastništva nad predmetom prodaje se opravi po plačilu celotne kupnine in
drugih obveznostih kupca, med drugim mora kupec poravnati tudi vse morebitne obveznosti do Občine Komenda. Vse stroške
v zvezi s prenosom lastništva prodajane nepremičnine nosi kupec.
Dodatne informacije lahko dobite pri Občini Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, na oddelku za okolje in prostor ali
pri županu, v času uradnih ur.
Občina Komenda
Št. 15201/0004/2002
Ob-66416
Mestna občina Slovenj Gradec objavlja
na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2002 (Uradni
list RS, št. 108/01) in Pravilnika o postopku za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 66/01)
javni razpis
za sofinanciranje programov s
področja socialnega varstva v Mestni
občini Slovenj Gradec za leto 2002
I. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, objavlja javni razpis za izbor projektov in programov s področja socialnega varstva.
II. Predmet javnega razpisa so:
1. Programi nevladnih in neprofitnih organizacij s področja socialnega varstva
2. Programi za starejše
3. Programi preprečevanja zasvojenosti
4. Programi za otroke in mladino
Vsebina programov
1. Programi nevladnih in neprofitnih organizacij s področja socialnega varstva
– Programi nevladnih in neprofitnih organizacij s področja socialnega varstva, naravnani v smeri ohranjanja in vzpodbujanja
socialnih stikov posameznikov, ki so prikrajšani pri vključevanju v vsakdanje življenje.
– Programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev.
– Programi invalidskih društev in drugi
programi za rehabilitacijo in povečanje socialne vključenosti invalidov (povečanje neodvisnega življenja invalidov).
2. Programi za starejše
– Programi preprečevanja oziroma zmanjševanja socialne izključenosti starejših.
– Pomoč starejšim pri opravljanju vsakodnevnih opravil.
– Program priprave sedanje srednje generacije na starost.
– Programi medgeneracijskih skupin za
samopomoč.
3. Programi preprečevanja zasvojenosti
– Programi za vzpodbujanje zdravega
odnosa do sebe in okolja v vrtcih in šolah.
– Programi ustvarjalnega preživljanja
prostega časa.
– Programi namenjeni informiranju občanov o razširjenosti problema v občini, pre-
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poznavanju odvisnosti, možnostih zdravljenja, itd.
– Reševanje socialnih stisk v zvezi s problemom zasvojenosti z različnimi vrstami drog.
4. Mladinski programi
– Programi s socialno tematiko namenjeni otrokom in mladini za njihovo vključevanje v življenje in dogajanje v občini.
III. Na razpis se lahko prijavijo:
– Društva in neprofitne organizacije, registrirana v skladu z Zakonom o društvih
(Ur. l. RS, št. 60/95, 49/98 in 89/99);
– javni zavodi, ustanove in druge fizične
ali pravne osebe, registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju socialnega varstva.
Ob pogoju, da:
a) imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na območju občine oziroma ne glede
na sedež, če je program zastavljen tako, da
aktivno vključuje občane Mestne občine
Slovenj Gradec;
b) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načtovanih dejavnosti;
c) imajo urejeno evidenco o članstvu;
d) prijavljajo program, ki je predmet razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo
iz katere so razvidni prihodki in odhodki za
izvedbo programa, delež lastnih sredstev,
delež uporabnikov in sredstva pridobljena iz
drugih virov.
Posebni pogoji za posamezna področja:
Za področje mladinskih programov se
lahko prijavijo ponudniki, ki izvajajo programe za otroke in mlade do 27. leta starosti.
Za področje preprečevanja zasvojenosti
imajo prednost ponudniki, ki imajo pregled
nad situacijo v občini. Razpisana sredstva
niso namenjena programom zdravljenja odvisnikov.
IV. Merila za dodelitev sredstev
– realnost in kvaliteta predloženega programa,
– sodelovanje prostovoljcev in uporabnikov pri izvajanju programov,
– reference ponudnika,
– število članov iz Mestne občine Slovenj Gradec,
– aktivnosti na območju občine,
– rednost delovanja (redna srečanja, izdaja informatorja idr.),
– odvisnost članov od dejavnosti društva,
– reference.
V. Rok izvedbe
Programi, ki se sofinancirajo se izvedejo
v letu 2002. Dodeljena sredstva morajo biti
porabljena v letu 2002.
VI. Orientacijska vrednost programov
Predvidena orientacijska vrednost vseh
programov v letu 2002 je 4,300.000 SIT,
in sicer za:
Programe pod točko 1: 1,200.000 SIT
Programe pod točko 2: 1,500.000 SIT
Programe pod točko 3: 1,100.000 SIT
Programe pod točko 4: 500.000 SIT
Skupaj: 4,300.000 SIT
VII. Predložitev ponudb
Ponudniki morajo ponudbo oddati po
pošti kot priporočeno pošiljko z datumom
oddaje 7. 5. 2002 ali v vložišču na sedežu
Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje
14. ure istega dne.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije,
katerim se priložijo zahtevane priloge.

Št.

Nepravočasno oddanih ponudb komisija
ne bo upoštevala.
N kuverti morajo biti označbe: ne odpiraj
– javni razpis – za področje 1 (ali 2, 3
oziroma 4, odvisno za katero področje se
ponudba podaja).
V primeru, ko se posamezni ponudnik
prijavlja z več programi za različna področja, mora biti ponudba podana v zaprti kuverti za vsako področje posebej. Več programov istega področja pa lahko združi v
eni ponudbi, pri tem za posamezni program
predloži posebej izdelano ponudbo.
VIII. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo opravila strokovna
komisija na sedežu naročnika dne 8. 5. 2002.
Odpiranje ponudb ni javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s
pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija ponudnike pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo
ponudbo. V primeru, da je ponudniki v roku
ne dopolnijo, bo ponudba izločena kot nepopolna.
IX. Izid razpisa
O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 45 dni od dneva odpiranja
ponudb.
X. Kraj in čas za dvig razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo lahko, naslednji dan po tej objavi, zainteresirani dvignejo
v vložišču, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj
Gradec, vsak delavnik od 8. do 10. ure.
Dodatne informacije v času trajanja razpisa dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Slovenj Gradec, tel.
88-121-58.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-66486
Na podlagi 5. člena Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Vipava (Uradno glasilo, št. 5/00) Občina Vipava objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
1. Občina Vipava bo v letu 2002 sofinancirala naslednje športne programe:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok: Zlati sonček, naučimo se plavati, ciciban planinec, športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci;
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok: Zlati sonček, Krpan, naučimo se plavati, drugi 80 urni programi;
– športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
– športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami;
– športna vzgoja mladine;
– športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport;
– športna vzgoja mladine s posebnimi
potrebami;
– interesna športna dejavnost študentov;
– športna rekreacija;
– kakovostni šport;
– vrhunski šport;
– šport invalidov;
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje kadrov v športu;
– znanstveno raziskovalna dejavnost;
– založniška dejavnost;
– spremljanje pripravljenosti športnikov
in svetovanje treninga;
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– velike mednarodne športne prireditve;
– športni objekti;
– informacijski sistem na področju športa;
– mednarodna dejavnost;
– delovanje društev, zvez ipd.
2. Iz proračunskih sredstev Občine Vipava za leto 2002 je za sofinanciranje športnih programov in dejavnosti predvideno
8,500.000 SIT.
3. Na razpis se lahko prijavijo nosilci in
izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Vipava,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
plačani članarini (društva).
4. Rok za prijavo na razpis je 15 dni od
te objave.
Prijavi je potrebno priložiti obrazce iz razpisne dokumentacije.
Prijavo je potrebno poslati v kuverti z
oznako “Športni programi v letu 2002”, na
naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271
Vipava.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na sedežu Občine Vipava, Glavni trg
15, Vipava, in sicer vsak delovni dan med
8. in 12. uro.
6. Izbrani izvajalci bodo o izbiri obveščeni v roku 20 dni po izteku roka za prijavo na
javni razpis.
Občina Vipava
Ob-66487
Na podlagi 11. člena Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov v Občini Vipava (Uradno glasilo 5/00) Občina Vipava objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov
in dejavnosti
1. Občina Vipava bo v letu 2002 sofinancirala naslednje kulturne programe in dejavnosti.
– program redne dejavnosti izvajalcev,
– strokovne sodelavce in strokovno izpopolnjevanje,
– udeležbo na tekmovanjih in prireditvah,
– druge enkratne akcije,
– nakup in vzdrževanje opreme in prostorov,
– varstvo kulturne in naravne dediščine.
2. Iz proračunskih sredstev Občine Vipava za leto 2002 je za sofinanciranje kulturnih programov in dejavnosti predvideno
10,000.000 SIT.
3. Na razpis se lahko prijavijo pravne
osebe in posamezniki, ki na območju Občine Vipava izvajajo kulturne programe ali
opravljajo kulturno dejavnost, oziroma imajo na tem območju sedež oziroma stalno
bivališče.
4. Rok za prijavo na razpis je 15 dni od
te objave. Prijavi je potrebno priložiti obrazce iz razpisne dokumentacije.
Prijavo je potrebno poslati v kuverti z
oznako “Kulturni programi in dejavnosti v
letu 2002”, na naslov Občina Vipava, Glavni
trg 15, 5271 Vipava.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na sedežu Občine Vipava, Glavni trg 15,
Vipava vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
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6. Izbrani izvajalci bodo o izbiri obveščeni v roku 20 dni po izteku roka za prijavo na
javni razpis.
Občina Vipava
Št. 465-01-5/02-839
Ob-66595
Na podlagi 47. člena Zakona o stavbnih
zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97), 6., 9. in
10. čl. Pravilnika o prodaji, oddaji v zakup
(najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Ljutomer (Ur. l.
RS, št. 110/00) in sklepa Občinskega sveta Občine Ljutomer št. 465-02-7/02-396 z
dne 12. 2. 2002, Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, objavlja
javni razpis
za prodajo stavbnega zemljišča s
končnim rokom za oddajo vlog
I. Predmet razpisa: stavbno zemljišče
parc. št. 1487 njiva 2 v velikosti 4962 m 2,
travnik 3 v velikosti 669 m2, vlož. št. 1529
k.o. Ljutomer.
Kupec je dolžan izgradnjo objekta končati najpozneje v roku 2 let od izdaje gradbenega dovoljenja.
Zemljišče se nameni za izgradnjo poslovnega objekta.
II. Vrednost zemljišča: vrednost za 1 m2
stavbnega zemljišča na dan 28. 2. 2002
znaša 1.618 SIT.
Vrednost zemljišča se revalorizira z indeksom rasti cen v stanovanjski gradnji na
dan podpisa kupoprodajne pogodbe.
Stroške komunalne opreme za zemljišče bo novi lastnik zemljišča plačal ob izdaji
gradbenega dovoljenja na podlagi odločbe
oziroma pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo.
Navedeni stroški komunalne opreme ne
vključujejo stroškov izvedbe priključkov objekta na javno infrastrukturo.
Kupec zemljišča se zaveže na lastne
stroške urediti tudi komunalno infrastrukturo do parcelne meje predmetnega zemljišča (asfaltna cesta, vodovod, kanalizacija,
elektrika).
Kupec se zaveže tudi financirati izgradnjo servisne ceste, ki bo potekala od Babinske do Soboške ceste po parc. št. 1486 in
delno 1485 k.o. Ljutomer. Deleži sofinanciranja bodo določeni v posebnem dogovoru
oziroma sporazumu pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Kupec se zaveže, da bo dovolil upravljalcu javne kanalizacijske mreže v Ljutomeru
dostop do obstoječe kanalizacije, ki poteka
v južnem delu parc. št. 1487 k.o. Ljutomer,
zaradi vzdrževanja le-te in morebitnih sanacij kanalizacije.
Kupec krije tudi stroške objave razpisa,
parcelacije, pridobitve GD, prometnega davka na nepremičnine, prenosa lastništva zemljišča in projektne dokumentacije.
III. Plačilni pogoji: vrednost stavbnega
zemljišča, objave razpisa in parcelacije je
izbrani interesent dolžan poravnati v 30
dneh od podpisa kupoprodajne pogodbe.
V nasprotnem primeru se pogodba šteje za
razdrto, varščina se kupcu ne vrne. Vpis
lastništva v zemljiško knjigo je možen šele
po plačilu vseh stroškov.
IV. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
1. krajši rok izgradnje objekta:
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– do 2 let od plačila kupnine 20 točk,
– do 1,5 let od plačila kupnine 35 točk;
2. ponudnik že opravlja svojo dejavnost
na območju občine Ljutomer in jo zaradi
pomanjkanja prostorov želi razširiti 35 točk;
3. vsebina dejavnosti ponudnika:
– proizvodna dejavnost 15 točk,
– storitvena dejavnost 10 točk;
4. vpliv na socialno ekonomsko stanje v
občini (kadrovski načrt zaposlitve) do 15
točk.
Opisati je treba stanje glede na navedena merila in priložiti ustrezna potrdila, če je
to mogoče.
V. Pogoji sodelovanja: na razpisu lahko
sodelujejo vse pravne in fizične osebe, ki
ob prijavi predložijo:
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
Republike Slovenije,
– pravne osebe: sklep o registraciji v Republiki Sloveniji in pooblastilo osebi, ki bo
sodelovala pri odpiranju ponudb.
Pisna ponudba mora vsebovati točen naziv ponudnika in njegov naslov.
VI. Natečajni postopek: ponudniki so
pred prijavo na razpis dolžni plačati 10%
varščine za resnost ponudbe v višini
911.096 SIT na TRR Občine Ljutomer št.
01000-0100013679. Izbranemu ponudniku se varščina vračuna v kupnino, drugim
se vplačana varščina vrne (brez obresti) v 8
dneh po prejetju izida razpisa. Če kupec, ki
je uspel na razpisu, ne sklene pogodbe v
roku 10 dni od poziva k podpisu pogodbe,
se mu plačana varščina ne vrne.
Ponudniki morajo pisne ponudbe vložiti
najpozneje do 18. 4. 2002 do 13. ure na
naslov: Občina Ljutomer, Vrazova 1, 9240
Ljutomer, v zaprti kuverti – s pripisom: “Javni razpis – zemljišče Soboška cesta – Ne
odpiraj“.
Ponudniki morajo k ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini, potrdila iz IV. in
V. točke razpisa in pisno izjavo o strinjanju s
pogoji javnega razpisa.
Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi
Občine Ljutomer, III. nadstropje, dne 18. 4.
2002 ob 14. uri v sejni sobi Občine Ljutomer.
O izidu javnega razpisa bodo vsi ponudniki obveščeni v 15 dneh od odpiranja ponudb.
Občina si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe kljub ustreznosti ponudbe.
Dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri Lilijani Koser, tel. 02/584-90-40.
Občina Ljutomer
Ob-66727
Občina Rogaška Slatina, Izletniška 2,
3250 Rogaška Slatina, objavlja
natečaj za izdelavo predloga grba,
zastave in oblikovanje celostne
grafične podobe Občine Rogaška
Slatina
Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica
2, Rogaška Slatina razpisuje javni anonimni
natečaj za izdelavo predloga grba, zastave
ter oblikovanje celostne grafične podobe
Občine Rogaška Slatina.
Celostna podoba naj ustrezno odraža
kulturno zgodovinski in turistični značaj občine ter celostno identiteto, ki naj bo izraže-

na predvsem s krovnim grafičnim simbolom
– grbom. Uporabna mora biti tako v oglaševanju, tiskanih promocijskih materialih ter v
vsestranskem notranjem in zunanjem označevanju.
Temeljne zahteve:
– grb Občine Rogaška Slatina mora vsebovati stiliziran lik krilatega konja Pegaza in
mora biti oblikovan skladno z zahtevami heraldike;
– zastava se oblikuje na podlagi grba, ki
mora biti postavljen na zastavo;
– podane morajo biti likovne rešitve za
občinska priznanja (naziv častni občan, plaketo in priznanje);
– celostna vizualna podoba mora biti čista, jasna in preprosta za apliciranje;
– izražati mora identiteto občine in jo jasno razločevati od drugih.
Vsebina natečajne naloge:
Avtor mora zajeti vse elemente celostne
grafične podobe Občine Rogaška Slatina,
kot so:
– grb, zastava in priznanja Občine Rogaška Slatina;
– tipologija črk, zaščitni napis in barve;
– grafična obdelava (tiskani materiali –
memorandumi, vizitke, ovojnica, mapa, diploma, priznanje, listine);
– aplikacije za pojavljanje simbolov in logotipov v tiskovinah.
Ocenjevalna komisija:
Predsednik: dr. Ferdinand Šerbelj
Člani: mag. Dušan Mlacović in Boris Palir
Skrbnik in poročevalec: Marjan Čuješ
Roki:
1. Natečaj se začne z dnem te objave z
dne 29. marca 2002. Razpis bo objavljen
tudi v lokalnem tedniku Rogaške novice ter
v dnevnikih Delo in Večer. Natečajniki lahko
prevzamejo natečajno gradivo v 15 dneh po
objavi razpisa osebno ali po pošti na naslovu: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica
2, 3250 Rogaška Slatina pri Marjanu Čuješu, (tel. 03/81-81-700 ali 03/81-81-714).
2. Rok za pošiljanje vprašanj na naslov
Občine Rogaška Slatina: 20. april 2002.
3. Rok za dostavo odgovorov na vprašanja: 26. april 2002.
4. Rok za dostavo natečajnega dela na
naslov Občina Rogaška Slatina, Izletniška
ulica 2, 3250 Rogaška Slatina s pripisom:
“Natečaj za grb – Ne odpiraj!” je 15. maj
2002.
5. Zaključek dela ocenjevalne komisije:
20. maj 2002.
6. Rok za objavo rezultatov: 21. maj
2002.
7. Predvideni rok razstave natečajnih
del: 27. maj 2002 do 27. junij 2002.
8. Rok za izplačilo nagrad je 27. junij
2002.
Nagrade:
Razpisovalec bo trem izbranim avtorjem
podelil nagrade, in sicer:
1. nagrada – 500.000 SIT,
2. nagrada – 200.000 SIT,
3. nagrada – 100.000 SIT.
S prvo nagrado so odkupljene vse materialne avtorske pravice za uporabo grba in
drugih simbolov celostne podobe. Razpisovalec natečaja ima pravico brez odškodnine
prirediti javno razstavo natečajnih elaboratov in jih objaviti.
Občina Rogaška Slatina
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Št. 27
Ob-66405
Izobraževalni zavod Hera, Vojkova 1,
Ljubljana, objavlja
razpis
za pridobitev naziva predavatelj višje
šole.
1. za program Komunala za naslednje
predmete: strokovna terminologija v tujem
jeziku, poslovno sporazumevanje in vodenje, ekonomika in menedžment podjetij, računalništvo in informatika, varstvo okolja,
urejanje prostora, gospodarske javne službe, zakonodaja, sistemi financiranja komunalnega gospodarstva, načrtovanje in urejanje naselij, vodovod, kanalizacija, gospodarjenje s komunalnimi odpadki, komunalna energetika, kabelski sistemi in
telekomunikacije, javna razsvetljava, prometne in zelene površine, zimska služba,
komunalna infrastruktura v gospodarskih
družbah, gospodarjenje z odpadki v gospodarskih družbah, 2praktično izobraževanje.
Naziv predavatelja višje šole bo podeljen
kandidatu, ki izpolnjuje predpisane pogoje
glede:
– izobrazbe - Odredba o smeri strokovne izobrazbe predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev
višje strokovne izobrazbe Komunala (Ur. l.
RS, št. 83-3755/00),
– delovnih izkušenj - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 12/96),
– vidnih dosežkov na strokovnem področju - Kriteriji za določitev vidnih dosežkov na
strokovnem področju za pridobitev naziva
predavatelj višje šole (Ur. l. RS, št. 27/96).
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Izobraževalni zavod Hera, Vojkova 1, Ljubljana.
Dodatne informacije lahko dobite po tel.
01/23-44-412 med 9. in 12. uro.
Izobraževalni zavod Hera, Ljubljana
Št. 2/2002
Ob-66406
Inštitut in akademija za multimedije, Ljubljana, objavlja
razpis
za predavatelje višje strokovne šole
za program Multimediji (VI. stopnja izobraževanja) za naslednje predmete: strokovna terminologija v tujem jeziku (angl.), zakonodaja s področja multimedijev, audovizualno sporočanje, organizacijska dela v multimedijski produkciji, glavni računalniški in
grafični programi, fotografija in snemanje.
Skladno z 92. in 96. členom Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96 in 23/96) in
Pravilnikom o postopku za pridobitev naziva
predavatelj višje šole (Ur. l. RS, št. 17/96),
bo naziv predavatelja višje šole podeljen
kandidatu, ki izpolnjuje predpisane pogoje
glede:
– izobrazbe (Ur. l. RS, št. 4/02 – Odredba o strokovni izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem
programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Multimediji),
– delovne dobe – najmanj tri leta delovnih izkušenj,

Št.

– vidnih dosežkov na strokovnem področju (Ur. l. RS, št. 27/96 – Kriteriji za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole).
Prijave z življenjepisom in overjenimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 8 dneh od objave na naslov: Inštitut in
akademija za multimedije, Ljubljana, Kajuhova 6, 1000 Ljubljana. S sprejetimi kandidati bomo sklenili pogodbeno delovno razmerje. Kandidati bodo o izbiri obveščeni
po končanem uradnem postopku.
Dodatne informacije lahko dobite na
spletni strani www.ia-multimedija.si, po el.
pošti sreco@gimb.org in po telefonu
01/300-04-05 in 041/765-015.
Inštitut in akademija za multimedije
Ljubljana

Javne dražbe
Ob-66381
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 74/98),
47. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur.
l. RS, št. 44/97) in v skladu z Uredbo o
odprodaji, odaji ali zamenjavi nepremičnin
in premičnin v lasti Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 52/98 in uredba Ur. l. RS, št.
61/99) ter sklepa Občinskega sveta občine Kungota na 22. redni seji občinskega
sveta z dne 7. 2. 2002 objavlja Občina
Kungota
javno dražbo
za prodajo nezazidanega stavbnega
zemljišča za izgradnjo enodružinskih
stanovanjskih hiš v naselju “ FC3
Svečina “
1. Prodajalec: Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota.
2. Predmet prodaje: nezazidano stavbno
zemljišče s skupno površino 4.223 m2.
Kompleks se prodaja kot celota ali posamezno po parcelah in predstavlja: nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 231/7 v
izmeri 799 m2, parc. št. 231/8 v izmeri
842 m2, parc. št. 231/9 v izmeri 875 m2,
parc. št. 231/10 v izmeri 788 m2 in parc.
št. 231/11 v izmeri 919 m2 v k.o. Slatinski
dol.
3. izklicna cena nezazidanega stavbnega zemljišča iz 2. točke znaša po cenilnem
zapisniku sodno zapriseženega cenilca Vogrin Dušana na dan 24. 1. 2002 in na osnovi investicijske ocene delne izgradnje komunalne infrastrukture 19,750.109 SIT za
celotno zemljišče s površino 4.223 m2. V
slučaju posamezne prodaje parcel znaša izklicna cena 4.677 SIT/m2. V ceni je zajeta
delna komunalna opremljenost zemljišča z
makadamsko cesto, vodovodom in kanalizacijo komunalnih voda, ni pa zajet strošek
plačila spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča.
4. Uspeli ponudnik ne nosi stroške za
priključnine na kanalizacijo komunalnih voda in stroške priključnine na vodovod. Vse
ostale stroške nosi ponudnik.
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5. Pogoji: stavbno zemljišče se nahaja v
naselju Svečina v k.o. Slatinski dol in je
namenjeno za izgradnjo stanovanjskih hiš.
Rok za sklenitev pogodbe o oddaji stavbnega zemljišča je 30 dni po pravnomočnem
sklepu komisije za izvedbo javne dražbe za
prodajo stavbnega zemljišča za izgradnjo
stanovanjskih hiš.
Pričetek gradnje je možen v letu 2002.
Investitor si bo sam uredil vso upravno
tehnično dokumentacijo.
6. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
pošljejo po tej objavi ali oddajo v zaprti ovojnici v sprejemni pisarni občinskega urada
30. dan do 12. ure, na naslov: Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota, z oznako “Ponudba za javno dražbo za oddajo
zemljišča v naselju “Svečina” – ne odpiraj!”
Ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov točen naslov,
– predmet ponudbe,
– ponujene cene za m2,
– plačilne pogoje,
– potrdilo o državljanstvu (overjena fotokopija) za fizično osebo, ali izpisek iz sodnega registra za pravno osebo,
– davčno številko in potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih ter lastno izjavo o plačanih zapadlih obveznostih do svojih upnikov,
– dokazilo o vplačilu kavcije v višini 10%
izklicne cene,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse
razpisne pogoje.
7. Drugi pogoji:
– v javni dražbi lahko sodelujejo vse fizične osebe, državljani RS in pravne osebe
s sedežem v RS,
– nepremičnina je naprodaj po načelu
“videno-kupljeno”,
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene.
8. Kavcijo v višini 10% od navedene izklicne cene plačajo ponudniki na TRR občine Kungota št. 01000-0100008635. Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v
kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena
v roku 10 dni po končani izbiri.
9. Plačilni pogoji: kupnino mora kupec
plačati v 8 dneh po podpisu pogodbe.
10. Odpiranje ponudb oziroma javna dražba bo na naslovu Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zgornja Kungota, istega dne
ob 13. uri.
Komisija za izvedbo javne dražbe bo dražbo izvedla v skladu z Uredbo o odprodaji,
oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premičnin v lasti RS.
11. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala:
– višja cena za m2 zemljišča.
12. Občina si pridržuje pravico, da z
nobenim prijavljenim ne sklene pogodbe,
kljub ustreznosti ponudbe.
13. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom,
kakor tudi geodetske priloge, ter prostorske prevere, lahko interesenti dobijo na oddelku za okolje in prostor Občine Kungota
ali po telefonu 02/659-10-23 – Miran Zupe. Na vpogled je prostorska preveritev in
možnost ogleda zemljišča, po predhodni najavi na Občini Kungota. Vsa razpisna dokumentacija se dobi na občinskem uradu Občine Kungota.
Občina Kungota
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Št. 01/02
Ob-66417
Tovarna volnenih odej Škofja vas v stečaju objavlja
javno dražbo
za prodajo izdelkov
I. Predmet prodaje: zaloga gotovih izdelkov (ca. 850 kosov volnenih odej različnih
dimenzij in kvalitet, ca. 1.650 kosov volnenih pregrinjal različnih dimenzij in kvalitet in
ca. 3.000 kosov “vojaških” odej) kot celota
za izklicno ceno 5,000.000 SIT. Cena je
franko skladišče prodajalca.
Premoženje bo prodano po načelu “videno – kupljeno” na javni dražbi, ki bo v
sredo, 10. aprila 2002 ob 10.30, v sobi št.
106/I Okrožnega sodišča v Celju, Prešernova 22, 3000 Celje.
II. Pogoji javne dražbe: na javni dražbi
lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki
predložijo dokazilo o plačilu varščine. Kupci ne morejo biti fizične osebe, določene v
153. členu ZPPSL.
Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa se izkaže z osebnim dokumentom.
Pred javno dražbo mora vsak ponudnik
plačati varščino v višini 10% izklicne cene in
jo nakazati na žiro račun stečajnega dolžnika št. 50700-690-885, pri Agenciji za plačilni promet Celje, z navedbo “plačilo varščine za javno dražbo”. Pred začetkom javne dražbe se mora ponudnik izkazati s potrjenim prenosnim nalogom ali položnico.
Plačana varščina se bo kupcu vštela v
kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, pa bo vrnjena v roku treh dni po
končani javni dražbi brez obresti. Potencialnemu kupcu, ki plača varščino pa ne draži,
se varščina ne vrne, ampak zapade v korist
stečajne mase.
Dražitelj, ki bo na dražbi uspel, mora
skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 15
dni po opravljeni javni dražbi in plačati celotno kupnino na žiro račun stečajnega dolžnika v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe, sicer
se šteje, da je dražitelj od nakupa odstopil,
varščina pa zapade v korist stečajne mase.
Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe
stečajnemu upravitelju predložiti javno listino pristojnega organa, s katero dokazuje,
da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz I., II.
in III. odstavka 153. člena ZPPSL ali podati
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod
materialno in kazensko odgovornostjo izjavi, da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz I.,
II. in III. odstavka 153. člena ZPPSL.
Če uspešni ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe in plačal celotne kupnine v določenem roku, se prodaja razveljavi, plačano varščino pa bo stečajni dolžnik zadržal v korist stečajne mase.
Davek na dodano vrednost, druge davke
in dajatve, stroške sestave in overitve kupoprodajne pogodbe in druge stroške, povezane z nakladanjem in prevozom izdelkov
mora plačati kupec.
Kupljene stvari bodo kupcu izročene v
last in posest po plačilu celotne kupnine.
Pregled seznama in ogled odej in pregrinjal, je možen na sedežu stečajnega dolžnika po predhodnem dogovoru s stečajnim
upraviteljem Hudej Zvonimirom, tel.
03/541-75-05 ali GSM 041/705-697.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

III. Pravila javne dražbe:
1. Dražbo vodi stečajni upravitelj.
2. Draži lahko tisti, ki je plačal varščino
in to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu.
3. Zastopnik dražitelja mora predložiti
pooblastilo.
4. Dražitelji lahko dvigajo ceno za najmanjši znesek 250.000 SIT.
5. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.
6. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
7. Dražba je končana 10 minut po najvišji ponudbi.
8. Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče vložiti dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe.
9. Ugovore reši stečajni upravitelj takoj.
10. Premoženje proda stečajni upravitelj
po navodilih in pod nadzorstvom predsednika stečajnega senata (čl. 154/I ZPPSL).
Tovarna volnenih odej Škofja vas
v stečaju

Razpisi delovnih
mest
Št. 111-26/02 (0515)
Ob-66254
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98 in 48/2001):
a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene
v 1. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-28/02
Ob-66421
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98 in 48/2001):
a) 2 prosti mesti vrhovnih sodnikov
na kazenskem oddelku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,
b)
– 2 prosti mesti okrožnih sodnikov
na Okrožnem sodišču v Mariboru,
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Kopru.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev na mesto vrhovnega sodnika, določene
v 4. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi;

K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev na mesto okrožnega sodnika, določene
v 2. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 120-01-100-8/02
Ob-66404
Svet Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana razpisuje delovno mesto
direktorja.
Kandidat mora poleg z zakonom določenih pogojev izpolnjevati še naslednje:
– visoko strokovno izobrazbo s specializacijo zavodove dejavnosti,
– najmanj 5 let specialistične strokovne
prakse,
– 5 let izkušenj pri vodenju zdravstvenih
zavodov.
Mandat direktorja traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
Prijavi naj kandidati priložijo program dejavnosti zavoda s smernicami za njegovo
izvajanje, opis dosedanjega dela in dokazila
o izpolnjevanju pogojev ter jih pošljejo v 15
dneh po objavi razpisa na naslov: Zavod za
zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška cesta 29, 1000 Ljubljana, s pripisom “Razpisna komisija”.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v 15
dneh po imenovanju.
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana
Ob-66424
Svet zavoda Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje, Šuštarjeva 7a, 1420 Trbovlje, razpisuje delovno mesto
direktorja
zavoda, ki je hkrati ravnatelj OE Poklicna
in tehniška šola in OE Tehniška gimnazija.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene v 53., 55. in 145. členu Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96,
22/00) ter 43. členu ZOFVI-A (Ur. l. RS, št.
64/01).
Izbrani kandidat(-ka) bo imenovan(-a) za
5-letni mandat. Začetek dela po sprejetju
soglasja ministrice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev in dosedanjih delovnih
izkušnjah, s kratkim življenjepisom, pošljite
najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov: Svet zavoda STPŠ, Šuštarjeva 7a,
1420 Trbovlje, s pripisom “za razpis direktorja”.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v zakonitem roku.
Srednja tehniška in poklicna šola
Trbovlje
Ob-66481
Zavod za založniško in kulturno dejavnost Litera, objavlja na podlagi 19. člena
Statuta zavoda razpis za delovno mesto
direktorja zavoda.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
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– stalno bivališče in državljanstvo RS,
– srednje šolsko izobrazbo,
– 3 leta delovnih izkušenj na vodilnih mestih,
– ima izkazane organizacijske in vodstvene sposobnosti v organizacijah na področju
kulture,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– ima izdelano strateško vizijo razvoja zavoda.
Kandidat mora priložiti naslednje dokumente:
– potrdilo o stalnem prebivališču,
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o izobrazbi,
– dokazilo o delovanju v organizacijah
na področju kulture,
– strateška vizija razvoja zavoda.
Mandatna doba direktorja traja 4 leta.
Prijave z vso spremljajočo dokumentacijo
pošljite do 2. 4. 2002 na naslov Zavod za
založniško in kulturno dejavnost Litera, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor s pripisom Ne odpiraj – prijava na razpis. Kandidati bodo o izbiri obveščeni do 10. 4. 2002.
Zavod za založniško in kulturno
dejavnost Litera

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 741-1/2002
Ob-66395
Od 27. 2. 2002 dalje so pri Upravni
enoti Litija, Oddelku za občo upravo, druge
upravne naloge in skupne zadeve, v hrambi
pravila Sindikata delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije - Sindikata Gradbene
operative Litija.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 35.
Št. 013-3/2002-10
Ob-66396
Pri Upravni enoti Nova Gorica je bil dne
19. 2. 2002 vložen zahtevek za spremembo
imena in delno pravil sindikalne skupine, in
sicer: Sindikat kmetijstva in agroživilstva, Sindikat družbe Kmetijstvo Vipava - Agrogorica
p.o. s sedežem v Šempetru Goriške fronte
11 se spremeni v Sindikat kmetijstva in
živilske industrije Slovenije, Sindikat podjetja Agrogorica d.d. s sedežem Šempeter, Vrtojbenska c. 48 in skrajšano ime Sindikat KŽI podjetja Agrogorica d.d., Vrtojbenska c. 48 in zamenjava drugega odstavka 33. člena Pravil sindikata.
Sindikalna skupina je po odločbi tukajšnje upravne enote št. 013-5/95-7 dne 2.
11. 1995 vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno št. 102.
Zaprošena sprememba je vpisana v evidenco statutov Upravne enote Nova Gorica
pod isto zaporedno številko, to je 102.
Št. 127-2/2001
Ob-66403
Veljavna pravila Sindikata delavcev Novograd, s sedežem v Novem mestu, Podbevškova ul. 12, ki so bila dne 28. 2.
2002 sprejeta na ustanovnem zboru sindikata delavcev, se sprejmejo v hrambo pri
Upravni enoti Novo mesto.

Št.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zaporedno
št. 185 in matično številko 1713400.
Št. 013-1/2002-10
Ob-66627
Pri tukajšnji Upravni enoti ste dne 15. 1.
2002 vložili zahtevek za spremembo oziroma prestop vaše sindikalne skupine iz sindikata Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, sindikalne skupine Goriške lekarne s sedežem Rejčeva ulica 2, Nova Gorica, ki je po odločbi tukajšnje upravne enote
št. 013-72/93-1 dne 30. 6. 1993 vpisana
v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno št. 47 v Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije - Sindikat Goriške lekarne, Rejčeva ulica 2, Nova Gorica.
Zaprošena sprememba je vpisana v evidenco statutov Upravne enote Nova Gorica
pod isto zaporedno številko, to je 47.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-26/02-6
Ob-66410
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije družb dne 18. 3.
2002 izdal odločbo, v kateri je skladno s
tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l.
RS, št. 56/99; v nadaljevanju: ZPOmK)
odločil, da priglašeni koncentraciji družb Lafarge Perlmooser gradbeni materiali,
d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 9, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: Lafarge), in
Cementarna Trbovlje d.d., Kolodvorska
cesta 5, Trbovlje (v nadaljevanju: Cementarna Trbovlje), ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.
Koncentracija družb Lafarge in Cementarna Trbovlje se namerava izvršiti s pridobitvijo najmanj 50% kapitala in ene delnice v
podjetju Cementarna Trbovlje. Koncentracija je podrejena določilom ZPOmK, saj skupni letni promet družb Lafarge in z njo povezanih družb ter družbe Cementarna Trbovlje
na slovenskem trgu v posameznem od zadnjih dveh let pred obdavčitvijo presega v
prvi alinei prvega odstavka 12. člena določen prag 8 milijard tolarjev.
Urad je ugotovil, da ob upoštevanju stanja konkurence na trgu, potencialne konkurence, ki predstavlja pritisk na udeleženca
koncentracije in relativne odprtosti trga v
primeru obravnavane koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-15/02-20
Ob-66411
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 19. 3.
2002 na podlagi priglasitve koncentracije
izdal odločbo, s katero je na podlagi tretjega odstavka 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list
RS, št. 56/99; ZPOmK) odločil, da je kon-
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centracija družb Belišće d.d., Trg Ante
Starčevića 1, Belišće, Hrvaška (v nadaljevanju: Belišće) in Valkarton podjetje
za proizvodnjo in predelavo valovitega
kartona d.d., Tržaška 1, 1370 Logatec
(v nadaljevanju: Valkarton) skladna s pravili konkurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla na podlagi
javne ponudbe za odkup.
Koncentracija se nanaša na dejavnost
proizvodnje in predelave valovitega kartona. Urad je presojal koncentracijo na trgih
embalažnega papirja, valovitega kartona in
embalaže iz valovitega kartona. Na teh trgih
ne bo prišlo do sprememb v tržnih deležih,
saj podjetji ne nastopata na istih upoštevnih
trgih. Tudi ob upoštevanju vertikalne povezave med trgi, na katerih sta prisotni podjetji
Belišće in Valkarton, ni izkazan resen sum o
neskladnosti obravnavane koncentracije s
pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-27/2002-4
Ob-66696
1. Urad priglašeni koncentracij podjetij
Telemach in Tele-TV ne nasprotuje in izjavlja, da je skladna s pravili konkurence, če
bodo izpolnjene dodatne obveznosti in pogoji iz druge točke izreka.
2. Dodatne obveznosti in pogoji, s katerimi se zagotovi skladnost koncentracije s
pogoji ZPOmK:
– podjetje Telemach mora v roku devetdesetih dni od dneva vročitve odločbe zagotoviti ustrezno organizacijsko in računovodsko ločitev, ki bo na eni strani omogočila delitev prihodkov, odhodkov in stroškov
po opravljanju posameznih storitev, ki jih
nudi preko kabelsko-komunikacijskega sistema, in delitev prihodkov, odhodkov in
stroškov v povezavi z upravljanjem kabelsko-komunikacijskega sistema na drugi strani,
– podjetje Telemach mora v 18 mesecih
od dneva vročitve odločbe omogočiti najmanj enemu drugemu ponudniku prenosa
radijskih in televizijskih signalov preko kabelsko-komunikacijskega sistema opravljanje teh storitev pod enakimi pogoji, kot veljajo za podjetje Telemach, na kabelsko-komunikacijskih sistemih, s katerimi upravlja
samo oziroma s katerimi upravlja družba,
nad katero Telemach izvršuje nadzor, in na
katerih je hkratno opravljanje obravnavanih
storitev s strani dveh ali več ponudnikov
tehnično izvedljivo. Podjetje Telemach mora sprejeti pogoje in cene za opravljanje
obravnavanih storitev in jih pred iztekom navedenega roka objaviti v Uradnem listu RS
in v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije. Podjetje Telemach
mora Uradu hkrati posredovati natančne podatke o tehnični usposobljenosti omrežja za
namen izpolnitve obravnavanega pogoja,
– podjetje Telemach mora v 12 mesecih
od dneva vročitve odločbe omogočiti najmanj enemu dodatnemu ponudniku storitev
dostopa do interneta preko kabelsko-komunikacijskega sistema opravljanje teh storitev
pod enakimi pogoji, kot veljajo za podjetje
Telemach oziroma za drugega ponudnika,
če ima ta zagotovljene ugodnejše pogoje,
na kabelsko-komunikacijskih sistemih, s katerimi upravlja samo oziroma s katerimi
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upravlja družba, nad katero Telemach izvršuje nadzor, in na katerih je hkratno opravljanje obravnavanih storitev s strani dveh ali
več ponudnikov tehnično izvedljivo, Podjetje Telemach mora sprejeti pogoje in cene
za opravljanje obravnavanih storitev in jih
pred iztekom navedenega roka objaviti v
Uradnem listu RS in v dnevniku, ki izhaja na
celotnem območju Republike Slovenije. Podjetje Telemach mora Uradu hkrati posredovati natančne podatke o tehnični usposobljenosti omrežja za namen izpolnitve
obravnavanega pogoja,
– podjetje Telemach mora Uradu nemudoma, najkasneje pa v osmih dneh po izteku rokov iz prve, druge in tretje alinee drugega odstavka izreka odločbe, Uradu predložiti ustrezen dokaz o izpolnitvi postavljenega pogoja.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-66483
Ime medija: Večer, 7D, Naš dom, Vroči kaj.
Izdajatelj: Večer, časopisno založniško
podjetje, d.d. Maribor, Svetozarevska 14.
Lastniki z najmanj 5% deležem v kapitalu: Delo prodaja d.d., Dunajska cesta 5,
Ljubljana, DZS d.d. Mali trg 6, Ljubljana,
Infond Zlat d.d. Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, Leykam Hoče, Miklavška c. 61, Hoče, Probanka d.d. Gosposka ulica 23, Maribor, Slovenska odškodninska družba d.d.,
Mala ulica 5, Ljubljana.

Objave gospodarskih
družb
Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-66390
Družba Kovinoplastika Lož, družba pooblaščenka d.d., s sedežem Lož, Cesta 19.
oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu, vpisana
pod vložno številko 1/32754/00 sodnega registra Okrožnega sodišča v Ljubljani objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Zmanjša se osnovni kapital družbe od
424,890.000 SIT na 400,558.000 SIT z
umikom 24.302 delnic oznake A in z umikom delnic oznake B lastnih delnic z nominirano vrednostjo 1.000 SIT v breme sklada lastnih delnic.
Sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala
je sprejela skupščina družbe na svoji seji
dne 2. 8. 2001. Upniki, katerih terjatve so
nastale pred objavo sklepa o zmanjšanju
kapitala, lahko v roku 6 mesecev od te ob-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

jave, zahtevajo ustrezno zavarovanje za primer, če ne bi mogli biti poplačani oziroma
ustrezno zavarovani.
Kovinoplastika Lož,
družba pooblaščenka d.d.
Ob-66391
Skladno z določilom 454. člena Zakona
o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa edinega družbenika družbe Ulmer
GmbH, direktor družbe Ulmer d.o.o. objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Zaradi pokrivanja izgube iz preteklih let
se osnovni kapital družbe, iz obstoječih
133,708.150 SIT zniža za 93,174.192,70
SIT tako, da po znižanju osnovni kapital znaša 40,533.957,30 SIT.
Družba Ulmer d.o.o. poziva vse upnike,
da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Ulmer d.o.o., Maribor
Ob-66392
V skladu s 454. členom ZGD in na podlagi sklepa edinega družbenika Presta
d.o.o., Velenje, z dne 28. 2. 2002, direktor
družbe Toming Consulting d.o.o., Zgornji
kraj 14, Prevalje objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe
Osnovni kapital družbe 39,780.000 SIT
se zmanjša na 5,000.000 SIT.
Direktor družbe poziva upnike, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Toming Consulting d.o.o.
direktor
Tomaž Ročnik
Ob-66393
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah, direktorica družbe Klara Trans, mednarodna špedicija, d.o.o.,
Ljubljana, Črna vas 178, vpisane v sodnem
registru Okrožnega sodišča v Ljubljani pod
št. reg. vložka 1/13480/00, Jasna Japelj
objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega sredstva,
ki ga je edina družabnica sprejela 12. 3.
2002.
Osnovni
kapital
družbe
se
iz
13,500.000 SIT zmanjša za 11,400.000
SIT na 2,100.000 SIT.
Osnovni kapital družbe se zmanjša efektivno tako, da se vrednost zmanjšanega
osnovnega kapitala družbe izplača edini družbenici Jasni Japelj.
Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala se
zmanjša poslovni delež oziroma nominalni
znesek družbenice tako, da znaša njegova
višina
po
opravljenem
zmanjšanju
2,100.000 SIT.
Poziva se morebitne upnike, da se zglasijo na sedežu družbe in izjavijo, da soglašajo z zmanjšanjem kapitala.
Klara Trans d.o.o.
direktorica
Jasna Japelj

Ob-66394
Družba MIAN, d.o.o., Ljubljana, Trubarjeva 77, Ljubljana, vpisana v sodni register
Okrožnega sodišča v Ljubljani pri vl. št.
1/20719/00, je na svoji skupščini dne
12. 3. 2002, sprejela
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
na podlagi katerega se je osnovni kapital
družbe, ki je doslej znašal 11,577.000 SIT,
zmanjšal za 5,577.000 SIT tako, da po novem znaša 6,000.000 SIT.
Pozivam vse morebitne upnike družbe,
naj se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali z
zmanjšanjem osnovnega kapitala soglašajo.
Družba bo upnikom, ki ne bi soglašali s
sprejetim zmanjšanjem osnovnega kapitala,
poravnala zahtevke ali zagotovila varščino.
MIAN, d.o.o., Ljubljana
direktorica družbe
Milojka Šegula
Ob-66525
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah direktor družbe Lesnina MTF, podjetje za marketing, trgovino,
finance in druge storitve, d.o.o., Ljubljana,
Parmova 53, Ljubljana, ki je v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani vpisana v vložek št. 1/17741/00, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki ga je edini ustanovitelj Franc Tomažin
sprejel dne 22. 3. 2002.
Osnovni kapital družbe, ki je doslej znašal 18,000.000 SIT, se zmanjša za
15,000.000 SIT, tako da odslej znaša
3,000.000 SIT.
Pozivamo vse upnike, da se zglasijo v
prostorih družbe in izjavijo, ali soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
Lesnina MTF, d.o.o., Ljubljana

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi
Ob-66485
Na podlagi 7.2. in 7.3. točke Statuta
delniške družbe v zvezi z 283. členom Zakona o gospodarskih družbah sklicuje uprava družbe
5. skupščino delniške družbe
Alpetour, Potovalna agencija d.d. Kranj,
Mirka Vadnova 8, Kranj,
ki bo v torek, 30. 4. 2002 ob 10. uri, na
sedežu družbe v Kranju, Mirka Vadnova 8.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev notarja za sestavo notarskega zapisnika.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Janez Hočevar, za njegovega
namestnika pa Ljubo Peče. Za preštevalca
glasov se izvolita Matjaž Dagarin in Janez
Lotrič. Za notarko se potrdi Duša Trobec
Bučan.
2. Uskladitev statuta z novelo Zakona o
gospodarskih družbah.
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Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe statuta po predlogu uprave
in nadzornega sveta.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta
predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za člane nadzornega sveta imenujejo: Franc Kosi, Dušan Mikuš, Ljubo Peče
in Mateja Vidnar.
4. Določitev višine sejnin članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se na predlog uprave določi sejnina v
neto višini, za predsednika nadzornega sveta 215 EUR, za člane nadzornega sveta
170 EUR, vse preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izplačila sejnine.
5. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2002
imenuje Plus revizija, d.o.o. iz Ljubljane.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda in predlagane spremembe in dopolnitve statuta je delničarjem na vpogled v
tajništvu uprave družbe, Mirka Vadnova 8,
Kranj, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki delničarjev, ki so vpisani v delniško
knjigo pri KDD na dan 27. 4. 2002 in ki
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini.
Pooblastila pooblaščencev in zastopnikov morajo biti pisna.
Prijavljene udeležence pozivamo, da pridejo in svoj prihod na skupščino potrdijo
vsaj pol ure pred začetkom skupščine ter s
podpisom potrdijo svojo udeležbo v listi udeležencev in prevzamejo glasovnice.
Nasprotne predloge morajo delničarji
predložiti v 7 dneh po objavi sklica skupščine pisno in z obrazložitvijo na naslov družbe.
Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 15% glasov. Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
11. uri, z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Alpetour, Potovalna agencija, d.d.,
Kranj
uprava družbe
Ob-66508
Na podlagi točke 7.3. statuta delniške
družbe Belinka Holding d.d., Zasavska cesta 95, Ljubljana, uprava sklicuje
7. skupščino delničarjev
ki bo v četrtek, dne 9. 5. 2002 ob 14.
uri na sedežu družbe, Zasavska cesta 95,
Ljubljana v dvorani Izobraževalno prodajnega centra z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Jože Valetič. V verifikacijsko
komisijo se izvolijo: za predsednico Zdenka
Turčinović, za preštevalki glasov pa Erna
Ogrinc in Ivanka Žabjek.

Št.

Skupščini prisostvuje povabljena notarka Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu
Predlog sklepa:
1. Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta z dne 21. 3. 2002 o
sprejemu letnega poročila za leto 2001.
2. Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila se bilančni dobiček družbe uporabi takole:
a) višina bilančnega dobička po stanju
na
dan
31.
12.
2001
znaša
1.677,383.262,73 SIT;
b) del bilančnega dobička v višini
324,303.840 SIT se razdeli delničarjem, ki
so vpisani v delniško knjigo družbe na dan
9. 5. 2002, v obliki dividende, ki znaša 120
SIT bruto na delnico in ki se izplača do dne
31. 7. 2002. Izplačilo se izvrši iz nerazporejenega dobička leta 1999 v višini
260,241.337,30 SIT in s pripadajočo revalorizacijo v višini 64,062.502,70 SIT;
c) del bilančnega dobička v višini
5,000.000 SIT se uporabi za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta v skladu z
ustreznim sklepom nadzornega sveta. Izplačilo se izvrši iz nerazporejenega dobička
leta 1999 v višini 4,016.722,51 SIT in s
pripadajočo
revalorizacijo
v
višini
983.277,49 SIT;
d) o delu bilančnega dobička v višini
1.348,079.422,73 SIT bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2001.
3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2002.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2002 skupščina imenuje
družbo PricewaterhouseCoopers d.d, Parmova 53, Ljubljana.
4. Sprejem sklepa o pridobivanju lastnih
delnic družbe.
Predlog sklepa:
1. Skupščina pooblašča upravo družbe,
da lahko po svojem preudarku in v dobrobit
družbe kupi lastne delnice družbe, s tem
da:
a) najvišja nakupna cena ne sme presegati 90% knjigovodske vrednosti delnice na
dan nakupa, najnižja pa ne manj kot je njihova nominalna vrednost;
b) skupni nominalni znesek kupljenih delnic ne sme presegati 10% osnovnega kapitala.
2. Oblikujejo se rezerve za namen nakupa lastnih delnic v ustrezni višini v skladu s
predpisi.
3. Pooblastilo iz 1. točke tega sklepa
velja 18 mesecev od dneva sprejetja tega
sklepa.
Letno poročilo za leto 2001 in poročilo
nadzornega sveta ter ostala gradiva za skupščino s predlogi sklepov so delničarjem na
voljo na sedežu delniške družbe Zasavska
cesta 95, Ljubljana vsak delavnik med 9. in
11. uro v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih
točkah dnevnega reda.

28 / 29. 3. 2002 / Stran 2817
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo le tisti delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi v Ljubljani po stanju na
dan 3. 5. 2002 in so svojo udeležbo najavili
družbi priporočeno po pošti ali osebno na
sedežu družbe do vključno 6. 5. 2002, kakor tudi njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Pooblaščenci ali zakoniti zastopniki morajo do prej navedenega roka predložiti družbi tudi pisno pooblastilo delničarja oziroma
dokument o zakonitem zastopstvu delničarja.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje v isti dvorani. Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Belinka Holding d.d., Ljubljana
uprava: mag. Silvo Svete
Ob-66511
Na podlagi 21. člena statuta delniške
družbe Belinka KTM d.d., Ob železnici
14, Ljubljana, uprava sklicuje
8. skupščino delničarjev
ki bo v torek, dne 7. 5. 2002 ob 14. uri
v Belinki, Zasavska cesta 95, Ljubljana v
dvorani Izobraževalno prodajnega centra z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Jože Valetič.
Skupščini prisostvuje povabljena notarka Dušica Berden iz Ljubljane.
2. Sprejem sklepa o spremembi statuta
družbe.
Predlog sklepa: sedeminpetdeseti člen
statuta se dopolni z naslednjim besedilom:
“Po sklepu skupščine se del dobička lahko
uporabi za plačilo nagrade članom nadzornega sveta.”
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta z dne 19. 3. 2002 o
sprejemu letnega poročila za leto 2001.
2. Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila se bilančni dobiček družbe uporabi takole:
a) višina bilančnega dobička po stanju
na dan 31. 12. 2001 znaša 90,883.413,14
SIT;
b) del bilančnega dobička v višini
1,500.000 SIT se uporabi za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta v skladu z
ustreznim sklepom nadzornega sveta. Izplačilo se izvrši iz nerazporejenega dobička
leta 1995 v višini 840.000 SIT in s pripadajočo revalorizacijo v višini 660.000 SIT;
c) o delu bilančnega dobička v višini
89,393.413,14 SIT bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2001.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2002.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo Belinke KTM d.d., Ljubljana kot
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odvisne družbe za leto 2002 skupščina imenuje tisto revizijsko družbo, ki jo bo imenovala skupščina Belinke Holding d.d., Ljubljana za revidiranje računovodskih izkazov
za leto 2002 Belinke Holding d.d., Ljubljana kot obvladujoče družbe.
5. Sprejem sklepa o pridobivanju lastnih
delnic družbe.
Predlog sklepa:
1. Skupščina pooblašča upravo družbe,
da lahko po svojem preudarku in v dobrobit
družbe kupi lastne delnice družbe, s tem
da:
a) najvišja nakupna cena ne sme presegati 50% knjigovodske vrednosti delnice na
dan nakupa, najnižja pa ne manj kot je njihova nominalna vrednost;
b) skupni nominalni znesek kupljenih delnic ne sme presegati 10% osnovnega kapitala.
2. Oblikujejo se rezerve za namen nakupa lastnih delnic v ustrezni višini v skladu s
predpisi.
3. Pooblastilo iz 1. točke tega sklepa
velja 18 mesecev od dneva sprejetja tega
sklepa.
Letno poročilo za leto 2001 in poročilo
nadzornega sveta ter ostala gradiva za skupščino s predlogi sklepov so delničarjem na
voljo na sedežu delniške družbe Ob železnici 14, Ljubljana vsak delavnik med 9. in
11. uro v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih
točkah dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo le tisti delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi v Ljubljani po stanju na
dan 29. 4. 2002 in so svojo udeležbo najavili na sedežu družbe do vključno 6. 5.
2002, kakor tudi njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki.
Pooblaščenci ali zakoniti zastopniki morajo do prej navedenega roka predložiti družbi tudi pisno pooblastilo delničarja oziroma
dokument o zakonitem zastopstvu delničarja.
Belinka KTM d.d., Ljubljana
uprava: Mihael Kušar
Št. 09/02
Ob-66602
Na podlagi 21. člena Statuta družbe
Ljubljanski sejem d.d., Ljubljana, Dunajska
c. 10, sklicuje uprava družbe
28. skupščino
družbe Ljubljanski sejem d.d.
Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, dne 6. 5. 2002 ob
14. uri v prostorih družbe Ljubljanski sejem
d.d. Ljubljana, Dunajska c. 10.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine in
treh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli Jano Bahovec,
– za tri preštevalce glasov se izvoli Andrejo Klajder Virant, Natašo Kraljič in Natašo Prišel.
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Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Marjan Kotar iz Grosuplja.
2. Informacija o poslovanju družbe v letu
2002.
Predlog sklepa: skupščina sprejme odločitev o najetju premostitvenega likvidnostnega kredita.
3. Podelitev pooblastila za dogovore o
ureditvi medsebojnih odnosov z družbo Gospodarsko razstavišče d.o.o. Ljubljana.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
Milana Bajiča, člana uprave družbe Ljubljanski sejem d.d. za dogovore, pripravo predloga in podpis pisma o nameri o ureditvi
medsebojnih odnosov z družbo Gospodarsko razstavišče d.o.o. Ljubljana, Dunajska
c. 18. O predlogu ureditve medsebojnih
odnosov z družbo Gospodarsko razstavišče
d.o.o. Ljubljana bo odločala skupščina družbe Ljubljanski sejem d.d. Ljubljana.
Gradivo za skupščino (informacija o poslovanju družbe v letu 2002) s predlogi sklepov, je delničarjem na vpogled v tajništvu
družbe, Dunajska c. 10, Ljubljana, vsak delovni dan od 11. do 13. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci.
Delničarji se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki z izpiskom iz
sodnega registra in osebnim dokumentom,
pooblaščenci pa s pisnim pooblastilom in
osebnim dokumentom.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 15. uri v istem prostoru. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Ljubljanski sejem d.d.,
uprava
Ob-66677
Na podlagi 18. člena Statuta delniške
družbe Ladjedelnice Izola d.d., Izola, sklicujem
1. skupščino družbe
Ladjedelnice Izola d.d. Izola, Cankarjev
drevored 23,
ki bo 29. 4. 2002 ob 15. uri, v poslovnih
prostorih na sedežu družbe, Cankarjev drevored 23 v Izoli, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Orel Viljema, seji bo prisostvoval pooblaščeni notar Dravo Ferligoj, za
preštevalca glasov se izvoli Evelino Grželj in
Ladislava Pevnika.
2. Razrešitev in imenovanje nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: vzame se na znanje odstop predsednika in članov nadzornega sveta: Marjana Jovanoviča, Valterja Flajsa in
Bojana Groma in ugotovi, da jim je mandat
prenehal 29. 4. 2002. V nadzorni svet se
imenuje Klavdijo Koren, Vojka Bavčarja in
Mileta Čačića s 30. 4. 2002.
3. Razno.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe Ladjedelnice Izola d.d. v tajništvu
družbe v času od dneva objave dnevnega

reda do vključno dneva zasedanja skupščine vse delovne dni med 10. in 12. uro.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, če najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine pisno prijavijo družbi svojo udeležbo, kar je pogoj za njihovo udeležbo na
skupščini.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, se skupščina ponovi istega dne ob 18.
uri, v prostorih družbe. Na ponovnem zasedanju bo skupščina odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Glasovanje o vseh točkah dnevnega reda je javno.
Ladjedelnica Izola d.d.
predsednik uprave
Dimitrij Živec
Št. 50
Ob-66693
V skladu z določili 31. člena Statuta Zavarovalnice Maribor, d.d., uprava družbe na
predlog delničarja Pozavarovalnica Sava
d.d., sklicuje
22. zasedanje skupščine
Zavarovalnice Maribor, d.d.
ki bo v ponedeljek, 29. 4. 2002 ob 11.
uri, v prostorih Zavarovalnice Maribor, d.d.
v Mariboru, Cankarjeva ulica 3, v sejni dvorani 607/VI, s predlaganim dnevnim redom
in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
potrjuje sestavo delovnih teles skupščine:
predsednika, notarja, verifikacijsko komisijo za izvedbo glasovanja in zapisnikarja.
2. Obravnava predloga in sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta Zavarovalnice Maribor d.d.
Predlog sklepa:
a) v statutu Zavarovalnice Maribor d.d. (v
nadaljevanju: statut družbe) se spremenijo
naslednja določila:
– črtata se drugi odstavek 5. člena in
šesti odstavek 6. člena statuta družbe;
– v 9. členu statuta družbe (V. poglavje:
osnovni kapital, delnice in delničarji) se v
prvem odstavku zapisani znesek osnovnega kapitala (2.530,649.000 SIT) nadomesti z zneskom 6.812,050.000 SIT, v tabeli
pa se v koloni “ delnice četrte emisije” vpiše
znesek
dokapitalizacije,
in
sicer
4.800,000.000 SIT;
– v drugem odstavku 24. člena statuta
družbe se črta besedilo:” v Podružnici Tilia
pa tudi večje organizacijske enote oziroma
izpostave enot strokovnih služb s sedeža
družbe”;
– črta se prvi odstavek 35. člena statuta
družbe in se nadomesti z novim prvim odstavkom, ki glasi:” Družba ima 6 članski
nadzorni svet, ki ga sestavljajo:
– 5 članov, predstavnikov delničarjev
in
– 1 član, predstavnik delavcev;
b) skupščina delničarjev prenaša pooblastilo za spremembe statuta družbe, ki
zadevajo uskladitev njegovega besedila s
tem sklepom na nadzorni svet družbe.
3. Odpoklic člana nadzornega sveta in
imenovanje v nadzorni svet.
Predlog sklepa: zaradi spremembe sestave strukture delničarjev Zavarovalnice
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Maribor, d.d., se z dnem 29. 4. 2002 pred
potekom mandata odpokliče član nadzornega sveta:
– Otmar Sekavčnik (predstavnik manjšinjskih delničarjev) in z dnem 29. 4. 2002
in za člana v nadzorni svet družbe, do izteka
mandata odpoklicanega člana, imenuje
Zvonko Ivanušič, univ. dipl. ekon. (predstavnik delničarja Pozavarovalnica Sava d.d.).
4. Obravnava predloga in sklepanje o
prenehanju pogodbe o pripojitvi, sklenjeni
med Zavarovalnico Maribor d.d. in Zavarovalnico Tilia d.d., Novo mesto.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Zavarovalnice Maribor d.d., preklicuje soglasje k sklenitvi pripojitvene pogodbe med
Zavarovalnico Maribor d.d., in Zavarovalnico Tilia d.d., Novo mesto, dano na njenem
18. zasedanju dne 15. 12. 2000 in razveljavlja vse na podlagi te izjave o soglasju
sprejete sklepe pod 3. in 4. točko dnevnega reda 18. zasedanja skupščine delničarjev ZM d.d.
5. Vprašanja, predlogi in pobude delničarjev,
Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Pravico do
udeležbe in glasovanja na skupščini imajo
delničarji, ki bodo na dan 25. 4. 2002 vpisani v delniško knjigo.
Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, morajo svojo udeležbo prijaviti
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine na naslov: Zavarovalnica Maribor d.d.,
tajništvo družbe, Cankarjeva ul. 3., 2507
Maribor. Družba bo upoštevala pisne prijave, ki bodo prispele do četrtka, 25. 4.
2002, oziroma do tega dne poslane s priporočeno pošiljko.
Udeležence vabimo, da se ob prihodu
na skupščino najmanj 20 minut pred začetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na kraju, kjer bo zasedanje in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo
na skupščini se pooblaščenci izkažejo s pisnim pooblastilom, ki ga ravno tako posredujejo naslovu družbe 25. 4. 2002, oziroma ga tega dne pošljejo s priporočeno pošiljko.
Gradivo s predlogi sklepov za skupščino
je na voljo v tajništvu družbe vsak delovni
dan od 12. do 13. ure, od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Uresničevanje glasovalne pravice: glasuje se osebno, vsaka delnica šteje en glas.
Predlog delničarjev: morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda naj delničarji z obrazložitvijo pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh
po objavi tega sklica.
Ponovno zasedanje skupščine: v primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne uro pozneje, to je ob 12. uri.
V tem primeru bo skupščina sklepčna ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Zavarovalnica Maribor d.d.
uprava družbe

Št.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 2/2002-6
S-66359
To sodišče je na seji senata dne 14. 3.
2002 pod opr. št. St 2/2002 sprejelo naslednji sklep:
stečajni postopek nad dolžnikom Neapolis, projektiranje, trgovina in svetovanje d.o.o., Ljubljanska 6, Novo mesto,
matična številka 5813786, šifra dejavnosti
11.030, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Neapolis, projektiranje, trgovina in svetovanje d.o.o., Ljubljanska 6, Novo mesto, izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 14. 3. 2002
St 4/2002-6
S-66360
To sodišče je na seji senata dne 14. 3.
2002 pod opr. št. St 4/2002 sprejelo naslednji sklep:
stečajni postopek nad dolžnikom
Inter-M, storitve in gostinstvo Novo mesto d.o.o., Zafara 3, Žužemberk, matična št. 5447933, šifra dejavnosti 74.700,
se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Inter-M, storitve in gostinstvo Novo mesto
d.o.o., Zafara 3, Žužemberk izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 14. 3. 2002
St 17/2002
S-66398
To sodišče je s sklepom St 17/2002
dne 18. 3. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Nini Trgovina, d.o.o., Pot
na Rakovo Jelšo 131, Ljubljana, matična
številka 5412544, šifra dejavnosti 51.190.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
mag. Suzana Gale Robežnik, odvetnica 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. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 11. 6. 2002 ob 10.30, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 18.
3. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 3. 2002
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St 3/2001
S-66397
To sodišče v skrajšanem postopku stečajnega dolžnika Lempl, Podjetje za poslovne storitve in trgovino, d.o.o., Efenkova 61, Velenje – v stečaju, razpisuje
narok za obravnavanje osnutka za glavno
razdelitev stečajne mase, ki bo dne 15. maja 2002 ob 14. uri, v sobi št. 106/I tukašnjega sodišča.
Na narok se vabijo vsi upniki stečajnega
dolžnika.
Osnutek glavne razdelitve stečajne mase obsega v skladu z dol. 163. člena ZPPSL
naslednje podatke:
1. Višina denarnih sredstev za glavno razdelitev znaša 3,579.375,22 SIT.
2. Odstotek poplačila po tem osnutku za
glavno razdelitev glede na vse priznane terjatve rednih upnikov znaša 15,5%.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (načrt glavne razdelitve –
1. št. 73-75) v stečajni pisarni Okrožnega
sodišča v Celju, Prešernova 22, Celje, med
uradnimi urami sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 3. 2002
St 97/2001-12
S-66399
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 97/2001 sklep z dne 13. 3.
2002:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom Širše Matjaž, s.p., Trgovina in storitve Sintex, Šlandrov trg 21, Žalec (matična številka 5646544), se začne in takoj zaključi v
skladu z dol. 99/I člena ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tukajšnjega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Širše Matjaž, s.p.,
Trgovina in storitve Sintex, Šlandrov trg 21,
Žalec (matična številka 5646544), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 3. 2002
St 114/2002
S-66402
To sodišče razpisuje II. narok za preizkus upniških terjatev v stečajni zadevi Monvi, družba za trgovino in storitve, d.o.o. –
v stečaju, Ruše, dne 15. 4. 2002 ob 10.
uri, v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 3. 2002
St 46/2002
S-66521
To sodišče je s sklepom St 46/2002
dne 21. 3. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžniom LESMO Proizvodnja in trgovina d.o.o., Hrib 14, Loški Potok, matična številka 5930685.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Darja Erceg, odvetnica 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. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
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Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 11. 6. 2002 ob 11.20 soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 3. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2002
St 27/2001-8
S-66522
To sodišče je na seji senata dne 18. 3.
2002 pod opr. št. St 27/2001 sprejelo
naslednji sklep:
stečajni postopek nad dolžnikom Ostanek, proizvodnja, trženje, storitve d.o.o.,
Črnomelj, Viniška št. 45, Črnomelj, matična št. 5695325, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Ostanek, proizvodnja, trženje, storitve
d.o.o., Črnomelj, Viniška št. 45, Črnomelj
izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 18. 3. 2002
St 5/2002-10
S-66523
To sodišče je s sklepom opr. št. St
5/2002 z dne 22. 3. 2002 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Gradbeno podjetje Novo mesto d.o.o., Medičeva 15, Novo mesto, matična številka 1602519, šifra
dejavnosti 45.210 - splošna gradbena dela.
Za stečajnega upravitelja je določen Martin Drgan, dipl. ek., Cesta brigad 5, Novo
mesto.
Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica. Prijavo je
treba vložiti v skladu z določili 137. člena
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93, 8/96 – odločba
US, 39/97 in 52/99) v dveh izvodih z dokazili in kolkovano s predpisano sodno takso.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
brez odlašanja poravnajo stečajni masi.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
21. 6. 2002 ob 9. uri v sobi 108 tega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
22. 3. 2002.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 22. 3. 2002
St 13/99-100
S-66524
Po II. odstavku 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL,
se stečajni postopek nad dolžnikom Tiskarna Lebar Alojz s.p., Štefana Kovača 62,
Turnišče - v stečaju, zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15
dni po tej objavi.
Stečajna masa se uporabi za stroške stečajnega postopka, preostanek premoženja
stečajnega dolžnika, in sicer
– 1/2 poslovnega objekta – delavnica s
pripadajočim zemljiščem, stoječe na parc.
št. 1976, poslovna stavba, 2,16 ara in sadovnjak, 10,03 ara, v naravi nezazidano
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stavbno zemljišče, vse vpisano v vl. št. 1869
k.o. Turnišče in
– parc. št. 2616/1 njiva v izmeri
1,65 ara in parc. št. 5119 njiva v izmeri
15,41 ara, vpisani v vl. št. 931 k.o. Turnišče,
pa se izroči ločitvenemu upniku Slovenska investicijska banka d.d., Ljubljana, Čopova 38.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 21. 3. 2002
St 58/2001
S-66709
To sodišče je pod opr. št. St 58/2001
potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
Lija d.o.o., Jadranska c. 27, Maribor in
njegovimi upniki, ki glasi:
– razred 1 - razred upnikov, katerih se
položaj tudi po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi ne spremeni, zato gre za 100%
poplačilo teh terjatev,
– razred 2 - razred upnikov - delavcev,
katerih se položaj tudi po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi ne spremeni, zato
gre za 100% poplačilo teh terjatev,
– razred 3 - razred upnikov, ki bodo svoje terjatve, ki so nastale pred uvedbo postopka prisilne poravnave konvertirali v lastniški kapital družbe,
– razred 4 - razred upnikov, ki bodo svoje terjatve, ki so nastale v postopku prisilne
poravnave konvertirali v lastniški kapital
družbe,
– razred 5 - razred upnikov, ki se poplačajo v višini 20% od ugotovljene terjatve v
roku enega leta po pravnomočno potrjeni
prisilni poravnavi.
Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
roki poplačila terjatev za vsakega od razredov se nahajajo v načrtu finančne reorganizacije, ki jo je predložil dolžnik.
Seznam upnikov, katerih terjatve so ugotovljene z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov njihovih terjatev se nahajajo v
sklepu o prisilni poravnavi.
Prisilna poravnava nad zgoraj navedenim dolžnikom je postala pravnomočna dne
7. 2. 2002.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 2. 2002

Izvršbe in zavarovanja
In 80/2000
IZ-5304
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Domžalah opr. št. I I 81/95 z dne
23. 2. 1993, v zvezi s sklepom opr. št. In
80/2000 z dne 15. 1. 2002, se opravi
rubež stanovanja na naslovu Kamniška 2,
Radomlje, Preserje, v samostojno stoječi
stanovanjski hiši, last dolžnika Maravič Marjana, Kamniška 2, Radomlje, v izmeri ca.
66 m2, vhod preko dvorišča, z zadnje strani
stavbe, po stopnicah navzgor v visoko pritličje, prva vrata desno in rubež treh garaž in
drvarnic, ki se nahajajo na zadnji strani hiše,
levo in desno od stavbe na naslovu Kamniška cesta 2, Radomlje.
Rubež stanovanja se opravi zaradi izterjave denarne terjatve upnice Mestne uprave
Ljubljana, oddelek za gospodarjenje z ne-

premičninami, odsek za oddajanje poslovnih
prostorov v najem, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, v višini 608.565 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 3. 2002
In 111/01
IZ-6019
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Meliti Černe, v izvršilni zadevi upnika Za gradom d.o.o., Cankarjeva 6, p.p.
235, Koper, zoper dolžnico Zlato Cingerle
iz Kopra, Kvedrova 16, začasno Hrvatini 72,
Ankaran, zaradi izterjave 80.011 SIT s pp,
dne 4. 3. 2002 sklenilo:
zarubi se nepremičnina – stanovanje št.
16, na Kvedrovi 16, Koper, v izmeri 44 m2,
kot del večstanovanjske hiše, ki stoji na
parc. št. 259/9, vlož. št. 158, k.o. Semedela. Stanovanje je last dolžnice na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. A1-2/511-93 z dne 21. 10. 1993,
sklenjene med Dom Koper in dolžnico.
Zapisnik bo sodiššče razglasilo tudi na
oglasni deski sodišča.
Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o
izvršbi na dolžničini nepremičnini. Dolžnici
je prepovedano razpolagati z zarubljeno nepremičnino, jo poškodovati, uničiti ali kako
drugače preprečiti plačilo upnika, sicer stori kaznivo dejanje po 229. členu KZ.
Upnik z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine
tudi v primeru, če pridobi pozneje kdo drug
na isti nepremičnini lastninsko pravico.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 3. 2002
In 21/01
IZ-6071
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Meliti Černe, v izvršilni zadevi upnika Za gradom d.o.o., Cankarjeva 6, p.p.
235, Koper, zoper dolžnico Rumenko Radojevič iz Kopra, Bernetičeva 8, zaradi izterjave 90.713 SIT s pp, dne 4. 3. 2002
sklenilo:
zarubi se nepremičnina - stanovanje št.
5, v izmeri 49,44 m2, kot del večstanovanjske stavbe Bernetičeva 8, Koper, ki se nahaja na parc. št. 239/41, k.o. Semedela.
Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
Oglasni deski sodišča.
Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o
izvršbi na dolžničini nepremičnini. Dolžnici
je prepovedano razpolagati z zarubljeno nepremičnino, jo poškodovati, uničiti ali kako
drugače preprečiti plačilo upnika, sicer stori kaznivo dejanje po 229. členu KZ.
Upnik z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine
tudi v primeru, če pridobi pozneje kdo drug
na isti nepremičnini lastninsko pravico.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 3. 2002
Z 9/2002
IZ-5201
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 9/2002 z dne 25. 1. 2002,
je bila garsonjera št. 5, v skupni izmeri 31,10
m2, v pritličju stanovanjskega objekta na naslovu Ul. Rudija Papeža 1, Kranj, stoječega
na parc. št. 408 in 409, vl. št. 700, k.o.
Klanec, ki še ni vpisana v zemljiški knjigi in ga
je zastavna dolžnica Zdenka Bešter, Sp. Be-
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snica 103/a, Zg. Besnica, pridobila po prodajni pogodbi št. 362-010/91-04/1094 z
dne 18. 12. 1991, ki jo je sklenila z Občino
Kranj, na naroku dne 1. 3. 2002 zarubljeno
za zavarovanje denarne terjatve po pogodbi
o finančnem leasingu nepremičnine št. LJ
39449 z dne 22. 11. 2001, v višini
210.729,30 EUR s pripadki, v korist upnika
Hypo Leasing d.o.o., Trg OF 12, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 1. 3. 2002
Z 14/2002
IZ-5279
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 14/2002 z dne 25. 1.
2002, je bilo enosobno stanovanje v pritličju št. 6, v izmeri 43,30 m2, ki obsega
kuhinjo 15,96 m2, sobo 17,50 m2, kopalnico z WC 3,78 m2, predsobo 4,20 m2 in klet
1,92 m2, na naslovu Gogalova ul. 7, Kranj,
ki stoji na parc. št. 186/1, vl. št. 26, k.o.
Huje, ki še ni vpisano v zemljiški knjigi in ga
je zastavni dolžnik Tomaž Zaplotnik, roj. 23.
2. 1972, Šolska ul. 5, Tržič, pridobil po
prodajni pogodbi z dne 12. 12. 2001, ki jo
je sklenil z Jožefom Kržičem, na naroku dne
1. 3. 2002 zarubljeno za zavarovanje denarne terjatve po kreditni pogodbi št.
1151/0002139-00 z dne 12. 12. 2001, v
višini 365.000 ATS s pripadki v korist upnika Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 1. 3. 2002
In 2001/00125
IZ-6099
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2001/00125 z
dne 29. 11. 2001, je bil dne 14. 3. 2002
opravljen v korist upnika Adriatic Zavarovalna družba d.d., Koper, Ljubljanska c. 3/a,
rubež stanovanjske hiše Šiška 10, Preddvor, z dodatnim prostorom za garažo in
delavnico, ki je do 1/2 last dolžnika Alojza
Seljaka, Šiška 10, Preddvor.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 3. 2002
Z 2002/00011
IZ-3297
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2002/00011 z dne 7. 2. 2002,
je bilo stanovanje št. 6, v izmeri 82,18 m2, v
prvem nadstropju stanovanjskega objekta
Pot na Fužine 51, Ljubljana, stoječega na
parc. št. 1188/2, 1187/2, 1186/2 in
1185/4, vse k.o. Moste, ki je last dolžnika
ter poroka in plačnika, vsakega do 1/2, na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 17. 12. 2001 s prodajalko Matejo Krašovec iz Ljubljane, z dnem 7. 2. 2002 zarubljeno v korist upnika Bank Austria Creditanstalt, d.d., Ljubljana, Šmartinska 140, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 35.790
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za EUR na dan izplačila kredita s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 2. 2002
Z 2002/00022
IZ-5312
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2002/00022 z dne 14. 2. 2002,

Št.

je bilo stanovanje št. 9, v mansardi stanovanjskega objekta na naslovu Miličinskega
1, Ljubljana, ležečega na parc. št. 227,
228, 229 in 230, vse k.o. Spodnja Šiška, v
izmeri 123,39 m2, ki je last dolžnika in zastaviteljice Sabine Zakovšek, na podlagi prodajne pogodbe št. 9/02/00 z dne 5. 4.
2000, sklenjene med dolžnikom in zastaviteljico kot kupcema in podjetjem Pivk,
d.o.o., kot prodajalcem, z dnem 14. 2.
2002 zarubljeno v korist upnika Hypo Alpe
– Adria – Bank, d.d., Trg OF 12, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
160.000 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 2. 2002
In 2001/01714
IZ-6023
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega
sodišča z dne 15. 12. 2000, opr. št. In
2000/00463, je bil dne 22. 5. 2001 opravljen v korist upnice Stanovanjske zadruge
Emona, z.o.o., Letališka c. 5, Ljubljana, rubež sobe št. 419, v IV. nadstropju stanovanjske stavbe, vzhod na Zakotnikovi 1 v
Ljubljani, v izmeri 9 m2, ki je last dolžnika
Kamber Senadija. Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi na izvršbo, dovoljeno s sklepom o izvršbi z dne 30. 1. 2002, opr. št. In
01/01714, ki se izvede s pristopom k izvršbi, dovoljeni pod opr. št. In 2000/00463,
na predlog iste upnice.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2002
In 2001/00668
IZ-6026
In 2001/00119
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega
sodišča z dne 12. 6. 2001, opr. št. In
2001/00119, je bil dne 16. 10. 2001
opravljen v korist upnice Stanovanjske zadruge Emona, z.o.o., Letališka c. 5, Ljubljana, rubež stanovanja št. 5, v I. nadstropju
stanovanjske stavbe, na naslovu Polje, Cesta VI/20 v Ljubljani, v izmeri 61,05 m2, ki
je last dolžnika Barič Hranimirja. Opravljeni
rubež ima pravni učinek tudi na izvršbo, dovoljeno s sklepom o izvršbi z dne 25. 1.
2002, opr. št. In 01/00930, ki se izvede s
pristopom k izvršbi, dovoljeni pod opr. št. In
2001/00119, na predlog iste upnice.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 1. 2002

Z 2002/00053
IZ-5266
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2002/00053 z dne
19. 2. 2002, je bila ustanovljena zastavna
pravica na nepremičnini, ki obsega štirisobno stanovanje št. 3, v pritličju in I. nadstropju, v skupni izmeri 124,30 m2 in eno garažno mesto v kletni etaži objekta v izmeri
16,40 m2, označeno s št. 23, v Veluščkovi
7, Maribor, v objektu obstoječem na parc.
št. 521, vl. št. 1224, k.o. Maribor-Grad, ki
je v lasti Aleksandre Fridl Boc, na naroku
dne 19. 2. 2002 vse v korist upnice Krekove banke d.d. Maribor, Slomškov trg 18, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
14,000.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 2. 2002
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Z 2001/01064
IZ-5274
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi
sporazuma strank, sklenjenega v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora št. SV
1291/2001 z dne 12. 12. 2001, s sklepom
o zavarovanju, opr. št. Z 2001/01064 z dne
31. 1. 2002, odredilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, dvosobnega
stanovanja št. 3, v skupni izmeri 37,80 m2, v
pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru,
Ul. heroja Nandeta 7, s pripadajočo kletjo in
drvarnico, ki stoji na parc. št. 1347, pripisani
vl. št. 1029, k.o. Tezno, katerega lastnik je
Islamaj Hardin, na osnovi kupoprodajne pogodbe št. 8438-I/2 z dne 25. 10. 2001 in
aneksa št. 9813-I/2 z dne 6. 12. 2001, v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.,
Ljubljana, Šmartinska 140, v višini 13.400
EUR s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 2. 2002
Z 2001/00924
IZ-5276
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr.
št. SV 1066/2001 z dne 23. 10. 2001, s
sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2001/00924 z dne 24. 1. 2002, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, trisobnega stanovanja št. 6, v I.
nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru,
Cankarjeva ul. 4, zgrajene na parceli št.
1213, k.o. Maribor grad, s solastninsko pravico na skupnih prostorih, dleih in napravah
objekta in na zemljišču, na katerem stoji ter
funkcionalnem zemljišču in je last dolžnika,
na osnovi kupoprodajne pogodbe z dne 21.
9. 2001, v zavarovanje denarne terjatve
upnice Bank Austria Creditanstalt d.d., Ljubljana, Šmartinska 140, v višini 34.700 EUR
s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 2. 2002
Z 2001/01086
IZ-5277
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr.
št. SV 1320/2001 z dne 18. 12. 2001, s
sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2001/01086 z dne 27. 2. 2002, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in obsega dvosobno stanovanje
z oznako S2.1.07, stanovanje št. 7, v izmeri 56,49 m2, v I. nadstropju, s pripadajočo
kletno shrambo z oznako 28, v izmeri 2,85
m2, v drugi podzemni kletni etaži, s solastninsko pravico na skupnih prostorih, delih, napravah objekta in na zemljišču, na
katerem objekt stoji, ter funkcionalnem zemljišču stanovanjsko poslovnega objekta Betnavska 3 v Mariboru, ki stoji na območju
med ulicama Gorkega na zahodu, Betnavske na vzhodu in Žolgarjeve na jugu, zgrajenega na parc. št. 837, 836, 835, 832,
822/2, 825/2, 824/2 in 827/2, vse k.o.
Tabor, ki je last dolžnika Marka Primca, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št. 201 z
dne 3. 12. 2001, v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4,
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Maribor, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 11,250.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 2. 2002
Z 2001/01036
IZ-5281
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr.
št. SV 1223/2001 z dne 30. 11. 2001, s
sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2001/01036 z dne 28. 2. 2002, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in obsega dvosobno stanovanje
z oznako S3.1.04, v izmeri 53,15 m 2, v I.
nadstropju, s pripadajočo kletno shrambo
z oznako 60, v izmeri 2,63 m2, v drugi
podzemni kletni etaži ter parkirnim mestom
z oznako G064, v prvi podzemni etaži, kakor s solastninsko pravico na skupnih prostorih, delih, napravah objekta in na zemljišču na katerem objekt stoji ter funkcionalnem zemljišču stanovanjsko poslovnega
objekta Betnavska 3 v Mariboru, ki stoji na
območju med ulicama Gorkega na zahodu, Betnavske na vzhodu in Žolgarjeve na
jugu, zgrajenega na parc. št. 837, 836,
835, 832, 822/2, 825/2, 824/2 in
827/2, vse k.o. Tabor, ki je last dolžnika
in zastavitelja Jayasinghe Sunil in zastaviteljice Simone Kotnik, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 200 z dne 9. 11. 2001,
v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, zaradi
zavarovanja denarne terjatve v višini
11,900.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 2. 2002
Z 2001/01107
IZ-5282
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr.
št. SV 1417/2001 z dne 21. 12. 2001, s
sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2001/01107 z dne 28. 2. 2002, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in obsega stanovanje št. 6, v
identifikacijsko št. 840/001, v izmeri
154,68 m2, v I. nadstropju stanovanjske hiše Maistrova ul. 1 v Mariboru, ki stoji na
parc. št. 936, k.o. Maribor-Grad, s kletnim
prostorom - shrambo z identifikacijsko številko 840/002 v izmeri 8,70 m2 in z ustreznim solastninskim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah objekta, stavbišču
in funkcionalnem zemljišču, ki je v lasti zastaviteljev Jožeta Simončiča in Kristine Simončič, na podlagi prodajne pogodbe št.
170/94 z dne 30. 6. 1994, v korist upnika
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Trg Osvobodilne fronte 12, Ljubljana, zaradi zavarovanja
denarne terjatve v višini 34.000 EUR s pp,
v tolarski protivrednosti.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 2. 2002
Z 2001/01091
IZ-5306
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
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notarja Marka Finka iz Celja, opr. št. SV
791/01 z dne 11. 12. 2001, s sklepom o
zavarovanju, opr. št. Z 2001/01091 z dne
5. 3. 2002, odredilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo in obsega
trisobno stanovanje št. 1, v pritličju stanovanjskega bloka na Koroški c. 65 v Mariboru, s pripadajočimi pritiklinami, v skupni
izmeri 72,58 m2, s pripadajočo kletno
shrambo št. 1, v kleti stanovanjskega bloka,
stoječega na parc. št. 1954, vl. št. 1409,
k.o. Koroška vrata, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah v večstanovanjski hiši
in funkcionalnem zemljišču, ki je last dolžnikov in zastaviteljev Simone Sternad in Uroša Zabukovška, vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 6. 11.
2001, v korist upnika Kärntner Sparkasse,
AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 445.000 ATS, sedaj
32.339,41 EUR s pp, v tolarski protivrednosti.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 3. 2002
Z 2001/00308
IZ-5307
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/00308 z dne
5. 3. 2002, je bila ustanovljena na:
– dveh kovinskih rezervoarjih za mazut z
lovilnim bazenom, ki se nahajata na parc.
št. 663, pripisani pri vl. št. 247, k.o. Melje,
– poslovni stavbi - strojnico oziroma prečrpalnico kurilnega olja v izmeri 38 m2, s
pripadajočima črpalkama, inštalacijami in
nakladalnima rokama, v izmeri 38 m2, ki se
nahaja na parc. št. 662/3, pripisani pri vl.
št. 247, k.o. Melje, katerih lastnik je dolžnik
OEC, d.o.o., Tržaška cesta 37/a, Maribor,
na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene s prodajalcem Eco Oil Company, d.o.o.,
Tržaška 37/a, Maribor z dne 14. 11. 1999,
– lokalu št. 5, dograjen do IV. gradbene
faze, v skupni izmeri 39,98 m2, kot posamezni etažni del v objektu podzemna garaža, ki je nadgrajena s hotelsko-trgovsko poslovnim objektom v Mariboru na parc. št.
1767, 1768, 1769, 1770 in 1771, k.o.
Maribor-Grad, katerega lastnik je zastavitelj
Werner Potež, Ljubljanska 27, Maribor, na
podlagi prodajne pogodbe, sklenjene s prodajalcem SKB - Investicijsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Slovenska 56, z dne 30.
11. 1993,
zastavna pravica v korist upnice Nove
kreditne banke Maribor, d.d., Podružnica
Ptuj, za zavarovanje denarne terjatve v višini
40,000.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 3. 2002
Z 2001/01004
IZ-5308
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Marka Finka iz Celja, opr. št. SV
712/01 z dne 19. 11. 2001, s sklepom o
zavarovanju, opr. št. Z 2001/01004 z dne
5. 3. 2002, odredilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo in obsega
trisobno stanovanje št. 34, v drugem nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Pru-

šnikova 38, ki stoji na parc. št. 1116/1 stavbišče s stanovanjsko stavbo, v izmeri
3.726 m2, parc. št. 1116/2 - dvorišče, v
izmeri 11.021 m2, vpisano pri vl. št. 1414,
k.o. Spodnje Radvanje, stanovanje pa obsega 70,42 m 2 in druge prostore v izmeri
1,50 m2, ter k temu stanovanju pripadajoči
solastniški delež na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah v večstanovanjski
hiši in funkcionalnem zemljišču, ki je last
dolžnikov in zastaviteljev Aleša Gašperšiča
in Jolande Klemenčič, vsakega do 1/2, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
10. 10. 2001 in dodatka k tej pogodbi z
dne 6. 11. 2001, v korist upnika Kärntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 300.000
ATS, sedaj 21.801,85 EUR s pp, v tolarski
protivrednosti.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 3. 2002
Z 2001/01042
IZ-5309
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/01042 z dne 5.
3. 2002, je bila ustanovljena na dvoinpolsobnem stanovanju št. 1, v izmeri 69,43
m2, v I. nadstropju s kletno shrambo št. 1,
v izmeri 3,24 m2, v stanovanjskem objektu
Gregorčičeva ulica 33 v Mariboru in garažnim boksom št. 72, v izmeri 12,90 m2, v
drugi etaži podzemnih garaž na platoju
Gambrinus, stoječem na parc. št. 1474/2,
1476/3, 1478/3, 1472/1, k.o. MariborGrad, last zastavitelja Ifko Franca, na podlagi soinvestitorske pogodbe z dne 14. 3.
1989, sklenjene med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Maribor in Zavarovalno skupnostjo Triglav, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 12. 11.
1991, aneksa št. 1 h kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja z dne 20. 9. 1995
in aneksa št. 2 h kupoprodajni pogodbi o
prodaji stanovanja z dne 24. 9. 1999, zastavna pravica v korist upnice Kärntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska cesta 63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
1,100.000 ATS oziroma 79.940,12 EUR
s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 3. 2002
Z 2002/00143
IZ-5316
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št.
SV 171/2002 z dne 18. 2. 2002, v skladu
s sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2002/00143, dne 28. 2. 2002 opravilo
rubež nepremičnin, ki nista vpisani v zemljiško knjigo - poslovnega prostora št. P.1.17,
v izmeri 85,88 m2 in poslovnega prostora
št. P.1.18, v izmeri 44,17 m2, ki se nahajata v pritličju trgovskoposlovnega centra City
v Mariboru, last Zorana Markoviča, na podlagi kupoprodajne pogodbe za dne 22. 9.
1999, sklenjene s prodajalko Štefanijo Goltnik ter prodajne pogodbe št. 135035/242-96 z dne 3. 7. 1996, sklenjene s
prodajalcem SKB Investicijsko podjetje
d.o.o. Ljubljana, v zavarovanje denarne ter-
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jatve upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., v višini 98,813.000 SIT, 238,452.000
SIT, 44,500.000 SIT, 315.211,44 EUR in
28,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 2. 2002
In 2001/00391
IZ-5317
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. In 2001/00391 z dne
4. 1. 2002, je bila nepremičnina, dvosobno
stanovanje št. 34, v V. nadstropju, večstanovanjske hiše na Železnikovi ul. 20 v Mariboru, v izmeri 62,13 m2, vpisani pri vl. št.
1791, parc. št. 969/1, k.o. Pobrežje, ki je
last Ibra Ahmedoviča, dne 24. 1. 2002 na
naroku zarubljena v korist upnika Ista d.o.o.,
Podjetje za nepremičnine, gradbeništvo in
storitve, Kardeljeva 94, Maribor, zaradi izterjave denarne terjatve v znesku
145.751,77 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 1. 2002
Z 2002/00144
IZ-6079
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, št.
SV 43/2002 z dne 19. 2. 2002, v skladu
s sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2002/00144, dne 8. 3. 2002 opravilo rubež nepremičnin, ki niso vpisane v zemljiško knjigo: poslovnega prostora št. 13, v
izmeri 42,62 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju objekta A, stoječega na parc. št.
422/4, pripisane k vl. št. 41, k.o. Melje,
poslovnega prostora št. 2b, v izmeri
139,16 m2, ki se nahaja v prvi etaži levo in
v kleti objekta D ter poslovnega prostora
št. 2a, v izmeri 181,49 m2, ki se nahaja v
prvi etaži desno in v kleti objekta D, stoječega na parc. št. 422/5, pripisane k vl. št.
41, k.o. Melje ter pripadajočega dela skupnih površin in solastniškega deleža skupnega dvorišča, last dolžnika Lenka Vidmarja, na podlagi prodajnih pogodb št.
430-00-66/01-2 z dne 23. 5. 2001 in št.
430-00-65/01-4 z dne, sklenjenih s prodajalko Republiko Slovenijo, Ministrstvom
za obrambo, v zavarovanje denarne terjatve upnice Abanke d.d. Ljubljana, v višini
19,020.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 3. 2002
Z 2002/00073
IZ-6081
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2002/00073 z dne
12. 3. 2002, je bila ustanovljena na poslovnem prostoru - pisarni št. 127, v izmeri
30 m2 s pripadajočimi pritiklinami v I. nadstropju poslovne stavbe v Mariboru, Svetozarevska 10, zgrajene na parc. št. 1701/3,
pripisane pri vl. št. 1230, k.o. Maribor-Grad,
last zastaviteljice Gea, d.o.o., na podlagi
sklepa o uskladitvi osnovnega kapitala za
družbo z dne 20. 12. 1994, izjave o prevzemu z dne 20. 12. 1994 in zemljiškoknjižne izjave za prenos lastninske pravice z

Št.

dne 22. 12. 1994 in zastavitelja Peče Ljubomira, na podlagi prodajne pogodbe z dne
21. 11. 1994 in njenega dodatka z dne 21.
11. 1994, zastavna pravica v korist upnice
Nove kreditne banke Maribor, d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 4,600.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 3. 2002
Z 9/2002
IZ-6074
Na podlagi sklepa opr. št. Z 9/2002, ki
ga je dne 8. 3. 2002 izdalo Okrajno sodišče
v Novi Gorici, je bila ustanovljena na poslovnem prostoru v poslovno proizvodni stavbi v
Novi Gorici, Prvomajska 39, ki jih sestavljajo
južni del kovinarske hale v izmeri neto koristne površine 216 m2, kovačnice in 1/3 sanitarij, v izmeri neto koristne površine 63,40
m2, ter dvorišče v izmeri 59,84 m2, vključno
k navedenim prostorom pripadajočega zemljišča, ki se nahaja na vzhodni strani južnega
dela hale, s trajno služnostjo za potrebe parkiranja in normalne rabe objekta na delu parc.
št. 36/2, k.o. Nova Gorica, ki je po predlogu
o parcelaciji parc. št. 36/13, v izmeri
311 m2, katere je dolžnik pridobil na podlagi
kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 28.
1. 2002 s prodajalcem Ford avtoservis, Egon
Fornazarič, s.p., Prvomajska 39, Nova Gorica, ki je last dolžnika Cargo, d.o.o., Nova
Gorica, Prvomajska 30, Nova Gorica, zastavna pravica v korist upnice Banke Koper,
d.d., Pristaniška 14, Koper, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 20,000.000 SIT in
9,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 3. 2002
Z 18/2002
IZ-5289
Ugotovi se, da na podlagi neposredno
izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira
Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 339/02 z
dne 14. 2. 2002, zaradi zavarovanja upničine (Banka Celje, d.d., Glavna podružnica
Ljubljana, Trdinova 4, Ljubljana) denarne terjatve z zastavno pravico na nepremičnini v
lasti zastavnega dolžnika Fertrade, podjetje
za zunanjo trgovino in špedicijo, d.o.o., Dunajska c. 21, Ljubljana, zarubi poslovni prostor št. L 2.07, v izmeri 35,55 m2, v 2.
nadstropju objekta A2, v Trgovsko poslovnem centru v Luciji – TPC Lucija, stoječem
na parc. št. 5533/1, k.o. Portorož, skupaj
s pripadajočo solastninsko pravico na skupnih delih in napravah stavbe ter njenem
stavbišču in funkcionalnem zemljišču, v skladu z načrtom etažne lastnine, ki ga je dolžnik pridobil na podlagi prodajne pogodbe
št. 308/2000, sklenjene dne 28. 12. 2000
med njim kot kupcem ter Epic, d.o.o., Kraška ul. 14, Postojna, kot prodajalcem.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 4. 3. 2002
Z 2001/00193
IZ-5267
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00193, ki ga je dne 27. 12. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, je
bila ustanovljena na poslovnem prostoru na
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objektu PSO garaža, 5/P v izmeri 155,53
m2, kompresorji v izmeri 9,25 m2 in parkirni
prostor v garaži št. 4, v izmeri 14,50 m 2,
objekt je zgrajen na parc. št. 585, 586,
844, pripisanih pri vl. št. 555, k.o. Slovenj
Gradec, last dolžnika in zastavitelja Mesarija Lečnik, Alojz Lečnik, s.p., Trg svobode
4, Ravne na Koroškem, davčna št.
22261222, do celote, na podlagi prodajne
pogodbe št. 01/2001-P z dne 2. 2. 2001,
sklenjene med prodajalcem Gradnje Igem,
d.o.o., Celjska c. 7, Slovenj Gradec in kupcem, zastaviteljem in dolžnikom Mesarija
Lečnik, Lečnik Alojz, s.p., Trg svobode 4,
Ravne na Koroškem, zastavna pravica v korist upnice Probanke, d.d., Maribor, Gosposka 23, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 180.000 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 22. 2. 2002
Z 02/00040
IZ-5288
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Slovenski Bistrici, opr. št. Z 02/00040 z
dne 4. 3. 2002, je bila ustanovljena na stanovanju št. 5, ki se nahaja v prvem nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Ob železnici 4, Pragersko, v izmeri 47,83 m 2 in
obsega kuhinjo 12,4 m2, sobo 22,80 m2,
eno polovico sanitarnega predprostora 1,25
m2, sanitarno WC kabino 1,52 m2, 1/3 prostora pred stanovanjem 3,84 m2, klet 5,38
m2, drvarnico na dvorišču 7,80 m2, last dolžnika Ivana Humka, po prodajni pogodbi z
dne 30. 6. 1999 in aneksom k tej pogodbi
z dne 21. 12. 2000, vse v korist upnice
Raiffeisenbank Riegersburg - Breitenfeld,
Republika Avstrija, za zavarovanje upničine
denarne terjatve v višini 2,412.000 SIT s
pp.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 4. 3. 2002
In 01/00047
IZ-6080
Na naroku dne 11. 3. 2002 je bil opravljen rubež stanovanja št. 11, v prvem nadstropju stanovanjske hiše na Tomšičevi 50,
Slovenska Bistrica, stoječi na parcelni št.
775/4, k.o. Slovenska Bistrica, v skupni
izmeri 56,02 m2, ki je last dolžnikov Kristiana in Izaje Mandem vsakega do ene polovice, ki ima pomen zaznambe izvršbe v korist
upnika Adriatic Zavarovalne družbe d.d. Koper, Ljubljanska c. 3a, Koper, zaradi izterjave upnikove denarne terjatve v višini
134.814,50 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 11. 3. 2002
In 02/00007
IZ-6082
Na naroku dne 11. 3. 2002 je bil opravljen rubež stanovanja št. 11, v prvem nadstropju stanovanjske hiše na Tomšičevi 50,
Slovenska Bistrica, stoječi na parcelni št.
775/4, k.o. Slovenska Bistrica, v skupni
izmeri 56,02 m2, last dolžnika Kristiana
Mandema do ene polovice, ki ima pomen
zaznambe izvršbe v korist upnika KBM Fineko d.o.o., Ul. Vita Kraigherja 5/VI, Maribor, zaradi izterjave upnikove denarne terjatve v višini 1,468.182,30 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 11. 3. 2002
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N 195/2001
AM-6055
Na predlog Z. L. Finance d.o.o., Tomšičeva 1, Ljubljana, se uvaja amortizacija spodaj navedenih vrednostnih papirjev, ki naj bi
se izgubili. Imetnik teh papirjev se poziva,
da v roku 60 dni po objavi glasa v Uradnem
listu RS uveljavlja svoje zakonite pravice.
Po preteku tega roka se bo štelo, da so
vrednostni papirji izgubili svojo pravno veljavnost.
5 bianco podpisanih menic izdajatelja
Z. L. Finance d.o.o., Tomšičeva 1, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2001
N 87/2001
AM-6056
Na predlog Branka Maletiča, Štihova 5,
Ljubljana, se uvaja amortizacija spodaj navedenih vrednostnih papirjev, ki naj bi se izgubili. Imetnik teh papirjev se poziva, da v roku
60 dni po objavi oglasa v Uradnem listu RS,
uveljavlja svoje zakonite pravice. Po preteku
tega roka se bo štelo, da so vrednostni papirji izgubili svojo pravno veljavnost.
Delnice serije BS004544, apoen 100
DEM, vrsta 01, emisije 01, datum E 27. 8.
1991 in
delnice serije št. BS004545, apoen 100
DEM, vrsta 01, emisija 01, datum 27. 8.
1991.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 2002

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 5/2002
SR-6087
Okrajno sodišče v Brežicah je po okrajni
sodnici Mariji Vrisk v pravdni zadevi tožeče
stranke Povh Angele, Slovenska vas 39,
Jesenice na Dolenjskem, ki jo zastopa Odvetniška družba Vidmar, Šribar in drugi iz
Brežic, zoper toženi stranki Dekalič Franca
in Dekalič Janeza, oba Višnjevec 13, sedaj
neznanega prebivališča, zaradi ugotovitve
lastninske pravice, dne 7. 3. 2002 sklenilo:
toženima strankama Dekalič Janezu in
Dekalič Francu se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Branko Rožman, Cesta prvih borcev
43, Brežice.
Začasni zastopnik bo zastopal toženi
stranki 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 Brežicah
dne 7. 3. 2002
I P 91/99
SR-6093
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni
sodnici Zlatki Maroša Čop, v pravdni zadevi
tožeče stranke Jelen Franca, Sv. Jungert
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14, Šmartno v Rožni dolini, ki ga zastopa
odvetnica Daša Gregorin Štifter iz Celja, zoper toženo stranko Mojco Arhar, Kozlarjeva
pot 5, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Ivan
Levec iz Celja in Melisanto Seničar, Melis
Narobe sedaj Melis Welzel, neznanega prebivališča, zaradi ničnosti sporazuma (pcto
250.000 SIT), na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena ZPP sklenilo:
s sklepom z dne 8. 12. 2000 določeni
začasni zastopnik odvetnik Aleksander
Cmok se razreši.
Toženi stranki Melisanti Seničar, Melis Narobe, sedaj Melis Welzel, se postavi začasni
zastopnik Igor Benkoč, odvetnik v Celju.
Začasni zastopnik bo zastopal 2. toženo
stranko, dokler 2. toženka ali njen pooblaščenec ne bosta nastopila pred sodiščem
oziroma dokler ji Center za socialno delo ne
bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 8. 12. 2000

tožeče stranke Zavarovalnice Triglav d.d.,
Miklošičeva 19, Ljubljana, zoper toženo
stranko Hasanovič Ibrahima, Velike Lašče
113, Velike Lašče, sedaj neznanega prebivališča, zaradi plačila 1,367.462 SIT s pp,
dne 15. 2. 2002 sklenilo:
začasna zastopnica Vesna Hren, sedaj
Ponikvar, se razreši dolžnosti začasnega zastopnika v obravnavani pravdni zadevi.
Toženi stranki Hasanovič Ibrahimu, neznanega prebivališča, se postavlja začasna
zastopnica odvetnica Marija Cej, Slovenska
cesta 28, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. I P1
538/98, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne bo sporočil sodišču, da ji je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2002

I P 917/99
SR-4271
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Lee Elezović, Strahomer 24, 1292 Ig, zastopana po materi in
zakoniti zastopnici Cviji Elezović, naslov isti,
proti toženi stranki Kalač Nersadu, neznanega prebivališča, zaradi ugotavljanja očetovstva, dne 6. 2. 2002, sklenilo:
toženi stranki Kalač Nersadu se postavi
začasna zastopnica, odetnica Maja Kristan
iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. I P 917/99,
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču,
da je toženi stranki postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 2. 2002

I P1 1104/97
SR-6042
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Tadeji Oštir v pravdni zadevi
tožeče stranke Zavarovalnice Triglav d.d.,
Miklošičeva 19, Ljubljana, zoper toženo
stranko Smajlovič Emino, Na Lazih 16, Brezovica, sedaj neznanega prebivališča, zaradi
plačila 335.153 SIT s pp, dne 15. 2. 2002
sklenilo:
začasna zastopnica Vesna Hren, sedaj
Ponikvar, se razreši dolžnosti začasnega zastopnika v obravnavani pravdni zadevi.
Toženi stranki Smajlovič Emini, neznanega prebivališča, se v pravdni zadevi opr.
št. I P1 1104/97 postavi začasni zastopnik
odvetnik Radovan Cerjak, Mikilošičeva ulica 13, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo v navedeni pravdni
zadevi zastopal toženo stranko, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil
sodišču, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2002

I Pl 81/98
SR-6039
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Tadeji Oštir v pravdni zadevi
tožeče stranke Zavarovalnice Triglav d.d.,
Miklošičeva 19, Ljubljana (spor se nanaša
na OE Ljubljana), zoper toženo stranko
Strmljan Marjana, Cesta na Brdo 49, Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča, zaradi
plačila 563.128,20 SIT s pp, dne 15. 2.
2002 sklenilo:
začasna zastopnica Vesna Hren, sedaj
Ponikvar, se razreši dolžnosti začasnega zastopnika v obravnavani pravdni zadevi.
Toženi stranki Strmljan Marjanu, neznanega prebivališča, se postavlja začasani zastopnik odvetnik Valter Bogataj, Miklošičeva 38, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdni zaadevi opr. št. I P1
81/98, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne bo sporočil sodišču, da ji je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2002
I P1 538/98
SR-6040
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Tadeji Oštir v pravdni zadevi

I P1 977/97
SR-6046
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Tadeji Oštir v pravdni zadevi
tožeče stranke Zavarovalnice Triglav d.d.,
Miklošičeva 19, Ljubljana, zoper toženo
stranko Papič Denisa, Kosovelova 18, Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča, zaradi
plačila 644.110 SIT s pp, dne 15. 2. 2002
sklenilo:
začasna zastopnica Vesna Hren, sedaj
Ponikvar, se razreši dolžnosti začasnega zastopnika v obravnavani pravdni zadevi.
Toženi stranki Denisu Papiču, neznanega prebivališča, se postavlja začasni zastopnik odetnik Gorazd Bunta-Južina, Štefanova 3, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. I P1 977/97,
dokler tožena stranka ali njen poblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil
sodišču, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2002
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I P1 665/97
SR-6049
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Tadeji Oštir v pravdni zadevi
tožeče stranke Zavarovalnice Triglav d.d.,
Miklošičeva 19, Ljubljana, zoper toženo
stranko Jordovič Marka, Pod Bresti 7, Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča, zaradi
plačila 711.236 SIT s pp, dne 15. 2. 2002
sklenilo:
začasna zastopnica Vesna Hren, sedaj
Ponikvar, se razreši dolžnosti začasnega zastopnika v obravnavani pravdni zadevi.
Toženi stranki Marku Jordoviču, neznanega prebivališča, se postavlja začasni zastopnik odvetnik Tomaž Čad, Štihova 4,
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. I P1
665/97, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne bo sporočil sodišču, da ji je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2002
II P 35/95
SR-6088
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodnici Vesni Ponikvar v pravdni zadevi tožeče stranke Pečnik Vladimira, Bratov Židan 8, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Primož Bajželj iz Radovljice, proti toženi
stranki Leonu Kreku, Teslova 9, Ljubljana,
sedaj neznanega prebivališča, zaradi plačila, dne 1. 3. 2002, sklenilo:
začasna zastopnica Jasna Deu se razreši dolžnosti začasnega zastopnika v obravnavani pravdni zadevi.
Toženi stranki Leonu Kreku neznanega
prebivališča se postavlja začasni zastopnik
odv. Radovan Cerjak, Miklošičeva ulica 13,
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. II P 35/95,
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma
dokler ji organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 2002
P 174/2001
SR-1720
Okrožno sodišče v Novi Gorici je po
okrožni sodnici Evelin Toroš, v pravdni zadevi tožeče stranke Gorkič Damjane, Prvomajska 30, Nova Gorica, ki jo zastopa odv.
Stojan Zorn iz Nove Gorice, zoper toženo
stranko Gorkič Feruča, naslov neznan, zaradi razveze zakonske zveze, sklenilo:
na podlagi določila 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se toženi stranki Gorkič Ferucu, naslov neznan, (zadnji znani naslov Prvomajska 30, Nova Gorica) postavlja začasna zastopnica odvetnica Hilda Pipan iz Nove
Gorice, ki bo zastopala toženo stranko v
pravdni zadevi P 174/2001 vse 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 Novi Gorici
dne 17. 12. 2001

Št.

Z 86/2001
SR-3319
Okrajno sodišče v Piranu je po sodnici
Mojci Puc Štefanič v izvršilni zadevi upnice
Republike Slovenije, Ministrstva za finance,
Davčne uprave RS, Davčnega urada Koper,
ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS,
Oddelek v Kopru, zoper dolžnika Paliska
Nevia, neznanega bivališča v tujini, nazadnje stanujočem v Luciji, Fazanska ul. 6, Portorož, zaradi vpisa zastavne pravice na dolžnikovi nepremičnini v višini 18,136.563,62
SIT, na podlagi V. odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku sklenilo:
dolžniku Paliska Neviu se kot začasni
zastopnik postavi odvetnik Kranjc Davorin iz
Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v
postopku vse do takrat, dokler dolžnik oziroma njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 1. 2. 2002

Oklici dedičem
D 266/2001
OD-6101
Ana Križan, rojena Novak, po poklicu
upokojenka, iz Otoka št. 8, Gradac, je dne
24. 9. 2001 umrla in ni zapustila oporoke.
Do dediščine imata pravico neznanokje
bivajoči zapustničini vnukinji Vesna Križan in
Tanja Križan.
Ker sodišču ni znano njuno prebivališče,
naj se priglasita temu sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Dedičema je postavljen za skrbnika odvetnik Anton Zajc, Črnomelj, Ulica 21. oktobra št. 19/a.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 14. 3. 2002

Oklici pogrešanih
N 9/2001
PO-6051
Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na
predlog Angele Maršič, Gibina 39, 9240
Ljutomer, v teku postopek za razglasitev za
mrtvega Janeza Horvata, roj. 18. 4. 1911,
nazadnje stanujočega v Gornji Bistrici.
Pogrešanega zastopa skrbnik Anton Ružič, roj. 24. 4. 1937, Staneta Rozmana 18,
Murska Sobota.
Pogrešani se poziva, da se oglasi. Vsi
drugi, ki kaj vedo o njegovem življenju, naj
to javijo Okrajnemu sodišču v Lendavi, skrbniku ali predlagateljici v roku 3 mesecev
po objavi oglasa, ker bo sicer sodišče po
preteku tega roka pogrešanca razglasilo za
mrtvega.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 7. 3. 2002
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Sodni register
vpisi po ZGD
CELJE
Srg 2720/2001
Rg-6102
Okrožno sodišče v Celju je v registrski
zadevi predlagatelja Riss – Belak Dušan,
vzdrževanje vozil in storitve, k.d., Škofja vas
8, Škofja vas, za vpis prenehanja družbe po
skrajšanem postopku sklenilo objaviti sklep:
družba RISS – BELAK DUŠAN, vzdrževanje in storitve, k.d., Škofja vas 8, Škofja vas, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima dva družbenika, in sicer Belak Dušana in Štrampfel Barbaro, oba Škofja vas 8, Škofja vas, ki prevzameta obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Sklep sta sprejela družbenika dne 4. 2.
2002.
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 19. 2. 2002
LJUBLJANA
Srg 19477/2001
Rg-4239
Okrožno sodišče v Ljubljani po okrožni
sodnici Mariji Mächtig v zvezi s predlogom
predlagatelja za prenehanje po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra družbe Centex Trade, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Ulica bratov Učakar 108,
objavlja sklep:
CENTEX TRADE, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Ulica bratov Učakar
108, reg. št. vl. 1/18069/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 19. 12. 2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Šter Branko, Ljubljana, Ul.
bratov Učakar 108, 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 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 13. 2. 2002
Srg 00364/2002
Rg-4251
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog družbe Delikatesa-kava, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o., Stegne 3, Ljubljana, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
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registra družbe Delikatesa-kava, trgovina,
proizvodnja in storitve, d.o.o., Stegne 3,
Ljubljana, objavlja sklep:
družba DELIKATESA-KAVA, trgovina,
proizvodnja in storitve, d.o.o., Stegne 3,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/32187/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 7. 1. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Delikatesa, d.d., Stegne 3, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 2,100.000 SIT prenese
v celoti na Delikateso, 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 4. 2. 2002
Srg 00882/2002
Rg-6010
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe Vita Šarm,
družba za limfno drenažo, kozmetiko, masažo in aroma terapijo, d.o.o., Ljubljana, Samova 35, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik
Martelanc Miha, Dunajska 56, Ljubljana, za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbris iz sodnega registra družbe Vita Šarm,
družba za limfno drenažo, kozmetiko, masažo in aroma terapijo, d.o.o., Ljubljana, Samova 35, objavlja sklep:
družba Vita Šarm, družba za limfno
drenažo, kozmetiko, masažo in aroma
terapijo, d.o.o., Ljubljana, Samova 35,
reg. št. vl. 1/07162/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja z
dne 24. 1. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Suhadolc Marija, Pribinova 2, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2,141.435 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 2,141.435 SIT prenese
v celoti na Suhadolc Marijo.
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 11. 3. 2002
MURSKA SOBOTA
Srg 2001/00445
Rg-304
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba REBERNIK, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.n.o., Len-
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dava, Mlinska 17, vpisana v sodni register
tukajšnjega sodišča, vl. št. 1/01892/00,
preneha po skrajšanem postopku ZGD, po
sklepu z dne 24. 7. 2001.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.
Rebernik Ivan in Rebernik Branka, oba
Štrukovec 26, Selnica, Republika Hrvatska,
kot družbenika prevzameta obveznost plačila vseh morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na družbenika, in sicer na vsakega do polovice.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbenika,
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 17. 12. 2001
PTUJ
Srg 581/2001
Rg-6089
Družba K.Z.S., gradbeništvo, trgovina,
storitve, d.o.o., Stanošina 13, Podlehnik,
reg. št. vl. 1/9673-00, katere ustanovitelja
sta Srečko Krajnc, Stanošina 13, Podlehnik in Zdravko Krajnc, Dusselthaler Strasse 19, Desseldorf 1, po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 7. 11. 2001 preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Srečko
Krajnc in Zdravko Krajnc.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 11. 3. 2002

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke
AQ d.o.o., Podružnica Biro za delo, Komenskega ulica 7, Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike, širine 4,5 cm in višine 1,4
cm, na levi strani je logotip premer 1 cm,
desno pa napis: AQ d.o.o. podružnica BIRO ZA DELO. gnv-83075
Interina d.o.o. Ljubljana, Plin Kozina –
Dolinska 14 preklicuje žig naslednje vsebine: INTERINA d.o.o. LJUBLJANA PLINARNA TRZIN. Ob-66604

Priglasitveni list
Del Fabro Milan s.p., Biroservis, Cerovec 6/b, Rogaška Slatina, priglasitveni list,
opravilna št. 54-0402/94. gns-83053
Grubelnik Henrik Lovrenc, Glavni trg 16,
Celje,
obrtno
dovoljenje,
št.
022006/1739/00-13/1995. gnk-82936
Gubenšek Anton, Virštanj 1/a, Podčetrtek, priglasitveni list, opravilna št. 540441/94, izdan dne 9. 9. 1994.
gnk-82661
HIP TRADE d.o.o., Podgorje 50, Kamnik, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
053290/1509/01-25/1999. gns-82782
Jazbar Gino, Zlatarna Jazbar, Šmartinska cesta 152, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 035921/1098/0036/1995, izdana dne 6. 3. 1995.
gnq-83180
Jazbec Pavel s.p., Sebenje 56, Križe,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
034789/0285/00-68/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnk-82761
Jež Vlasta, Pod gozdom 8, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 27-0311/94.
gnz-82996
Kladnik Miran, Pod vinogradi 43, Bistrica ob Dravi, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 043932/0490/01-78/1995, izdana
dne 3. 2. 1997. gnm-83009
Kojterer Vladimir s.p., Sp. Sečovo 70/b,
Rogaška Slatina, obrtno dovoljenje, št.
043080/0665/00-64/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnk-82636
Kojterer Vladimir s.p., Sp. Sečovo 70/b,
Rogaška Slatina, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 043083/0665/00-64/1995, izdana dne 6. 3. 1995. gnj-82637
Kolarič Dejan, Krožna 1, Beltinci, odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št.
000986/1231/00-46/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gni-82863
Kovšca Milan, Župančičeva 1/č, Ajdovščina, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
005567/0225/00-11/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnr-82779
Letić Borislav, Agrokombinatska cesta
31, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
26-1639/95, matična št. 5518503, izdan
dne 5. 5. 1995. gni-82738
Lorber Drago s.p., Okrepčevalnica pri
mlinu, K žagi 17, Pekre, Limbuš, obrtno
dovoljenje,
št.
065682/6933/0174/1997, izdano dne 12. 11. 1997 na ime
Lorber Drago s.p., Pivola 30a, Hoče.
gnf-82674
Marc Oton s.p., Prešernova ulica 19,
Ajdovščina, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 050014/1397/01-11/1995, izdana
dne 1. 9. 1995. gnt-82852
Maršič Ivan s.p., Zbiranje in predelava
zdravilnih zelišč, Ravenska pot 26, Škofljica, priglasitveni list, opravilna št. 280060/94. gnm-83184
Maučec Slava s.p., Gančani 80/a, Beltinci, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
000521/0634/00-46/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnu-82651
Meglen Rudolf, Gasilska cesta 33, Grosuplje, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
028377/1011/01-19/1995, izdana dne
1. 10. 1997. gnu-82776
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Miklič Darja, Grablovičeva ulica 30, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 280286/94, izdan dne 1. 6. 1994.
gnk-83236
Oven Ladislava, Polhograjska 55, Dobrova, priglasitveni list, opravilna št. 28-1600/94,
izdan dne 23. 12. 1994. gno-82857
Plevel Vilibald s.p., Moste 80/a, Komenda, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. in
obrtno dovolenje, št. 040594/0051/0025/1995p, izdana dne 6. 3. 1995.
gnl-83085
Pranič Irena s.p., Štumovec 38, Šentilj v
Slov.goricah, priglasitveni list, opravilna št.
065-126/94, izdan dne 5. 2. 2001.
gnf-82991
Prinčič Milena s.p., Okrepčevalnica “Na
lenem razgledu”, Gornje Cerovo, Kojsko,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
004275/2218/01-47/1995, izdana dne
22. 5. 1998. gnp-83135
Rački Zdenka, Lendavska 37/b, Murska Sobota, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 000892/1113/00-46/1995, izdana
dne 6. 1995. gnh-82864
Raišp Peter s.p., Meljska 35, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-3128/95,
izdan dne 1. 1. 1995. gnh-82639
Rugelj Slavko, Gederovska ulica 11,
Murska Sobota, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 000401/0504/00-46/1995, izdana dne 6. 3. 1995 pri OZS. gng-82965
Slokar Zvonko, Goriška c. 45/a, Ajdovščina, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
005592/0261/00-11/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnv-83000
Smole Zibika d.o.o., Vršna vas 12, Pristava pri Mestinju, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 043398/1056/00-64/1995,
izdana dne 6. 3. 1995. gnp-82781
Susman Franc, Iška 1, Ig, priglasitveni
list, opravilna št. 28-0120/94, izdan dne
23. 2. 1994. gnx-83223
Tomšič Jože, Ulica bratov Novak 29,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 27398/95, mat. št. 5630560, izdan dne 22.
11. 1995. gno-82757
Tomšič Jože, Ulica bratov Novak 29,
Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 056357/4607/01-37/1996, izdana
dne 29. 2. 1996. gnm-82759
Velikonja Marjan s.p., Zidarstvo, Šmarje
45/a, Branik, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 005547/0199/00-11/1995, izdana dne 6. 3. 1995. gnf-82716
Žigon Edvard, Stara cesta 54/a, Logatec, priglasitveni list, opravilna št. 300261/94, izdan dne 8. 6. 1994.
gne-82667
Žižek Milan s.p., Gančani 115/c, Beltinci, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
058320/1740/01-46/1997, izdana dne
7. 11. 1997. gnj-82662

Potne listine
Ametaj Ismet, Remškarjeva 18, Brezovica pri Ljubljani, potni list, št. P00218319.
gno-83032
Anastasov Dalibor, Rusjanov trg 6, Ljubljana, potni list, št. BA 769307, izdala UE
Ljubljana. gnb-82720

Št.

Anžlovar Marinka, Marno 3, Dol pri Hrastniku, potni list, št. BA 55250. gnk-82686
Bartolić Heidi, Kampel 23/d, Koper –
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 110742, izdala UE Koper. gnr-82804
Beravs Andrej, Finžgarjeva 22, Lesce,
potni list, št. AA 576715. gnl-82935
Bizjak Osredkar Mateja, Cesta Dolomitskega odreda 81, Ljubljana, potni list, št. BA
963386, izdala UE Ljubljana. gne-82892
Blažević Mirjana, Jelarji 28, Koper – Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
31324, izdala UE Koper. gnd-83193
Bokal Bernarda, Cesta komandanta Staneta 16, Litija, potni list, št. AA 474335.
gnr-83029
Bokal Gvidon, Cesta komandanta Staneta 16, Litija, potni list, št. AA 474527.
gnq-83030
Bratovič Janez, Sorška 44, Škofja Loka,
potni list, št. AA 380530. gnu-82826
Bric Samo, Ul. Hermana Potočnika 11,
Ljubljana, potni list, št. BA 886230, izdala
UE Ljubljana. gnl-82885
Bunjevac Miroslav, Aškerčeva ulica 10,
Novo mesto, potni list, št. BA 793238.
gno-82682
Čutura Ilija, Slavka Gruma 56, Novo mesto, potni list, št. BA 793419. gnd-83243
Dobravec Elena, Kneža 61, Most na Soči, potni list, izdala UE P00126226.
gnj-82687
Dolenec Maja, Slap 21, Tržič, potni list,
št. AA 190526. gnq-82905
Dragičević Nina, Smrečnikova 32, Novo
mesto, potni list, št. BA 746592.
gno-82932
Farizi Besim, Dolnji Lakoš, Glavna ulica
81, Lendava – Lendva, potni list, št. BA
715051, izdala UE Lendava. gnm-83084
Gabrovec Bojan, Hajdoše 48, Ptuj, potni list, št. BA 962488. gnn-82908
Gabrovšek Majda, Hudo, Na Loki 3, Radomlje, potni list, št. AA 109406, izdala UE
Domžale. gnx-82873
Gašper Nuša, Turjak 2, Turjak, potni list,
št. BA 902096, izdala UE Ljubljana.
gnl-82760
Golobič Neva, Sadež 21, Črnomelj, potni list, št. BA 200933. gnp-82906
Gorič Jožef, Trnovec 8, Rečica ob Savinji, potni list, št. BA 352764, izdala UE
Žalec. gnf-82741
Gregorič Martina, Pot čez gmajno 13,
Ljubljana, potni list, št. BA 16179, izdala
UE Ljubljana. gnp-82956
Grošelj Damjana, Kidričeva 4/a, Kranj,
potni list, št. BA 631066. gnl-83160
Habjan Bojan, Strabska pot III/8, Grosuplje, potni list, št. AA 52564, izdala UE Grosuplje. gnv-83150
Hribar Boštjan, Vrhpolje 7/a, Ivančna
Gorica, potni list, št. CA 29333, izdala UE
Grosuplje. gng-82790
Ivačič Jože, Cesta Ilije Gregoriča 11/a,
Senovo, potni list, št. P00064709.
gnn-82783
Jeršič Aleš, Novosadska 18, Ljubljana,
potni list, št. BA 414532, izdala UE Ljubljana. gnf-83016
Jureša Ervin, Otok 1, Bled, potni list, št.
AA 654456. gnh-82664
Kastelic Gregor, Vir pri Stični 107, Ivančna Gorica, potni list, št. BA 965707, izdala UE Grosuplje. gns-83228
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Kermavner Frančiška, Laze 47, Logatec, potni list, št. AA 408274, izdala UE
Logatec. gnx-83173
Kermavner Stanislav, Laze 47, Logatec,
potni list, št. AA 408273, izdala UE Logatec. gnw-83174
Klenovšek Lidija, Škapinova ulica 1, Celje, potni list, št. BA 156919. gne-82867
Knežević Biljana, Zadrečka cesta 11,
Nazarje, potni list, št. BA 610582, izdala
UE Mozirje. gnt-82952
Knežević Mladen, Tržaška cesta 55/a,
Ljubljana, potni list, št. BA 860202, izdala
UE Ljubljana. gnu-83155
Kobal Geja, Staničeva ulica 12, Ljubljana, potni list, št. BA 654368, izdala UE
Ljubljana. gnj-83162
Koletnik Jelka, Nova ulica 19, Spodnji
Duplek, potni list, št. BA 9913. gno-82807
Kompara Tanja, Bevkova ulica 4, Ajdovščina, potni list, št. BA 709673, izdala UE
Ajdovščina. gnh-82939
Kos Anton, Stritarjeva ulica 13, Šmarje
pri Jelšah, potni list, št. BA 538779, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnl-82910
Kos Gašper, Stritarjeva ulica 13, Šmarje
pri Jelšah, potni list, št. BA 803284, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnm-82909
Košak Andrej, Koštianova 21, Novo mesto, potni list, št. BA 812498. gnr-83054
Krapše Jerneja, Pečke 43, Makole, potni list, št. BA 932564. gnd-83168
Krašovec Darko, Opekarniška 8/a, Celje, potni list, št. AA 183253. gnl-83185
Kržan Eva, Maistrova ulica 8, Brežice,
potni list, št. BA 851144, izdala UE Brežice. gnm-83234
Küčan Ladislav, Segovci 7, Apače, potni
list, št. BA 7146, izdala UE Gornja Radgona. gne-82696
Kumalić Sulejman, Kobetova ulica 24,
Ljubljana, potni list, št. BA 721433, izdala
UE Ljubljana. gnl-83010
Laimiš Jure, Cesta na Loko 22/a, Ljubljana, potni list, št. BA 497975, izdala UE
Ljubljana. gnr-82829
Likozar Milan, Glavna cesta 14, Naklo,
potni list, št. AA 800202. gnb-83120
Maček Milan, Lutverci 58, Apače, potni
list, št. AA 994273, izdala UE Gornja Radgona. gnf-82695
Marinčič Tadej, Špruha 26, Trzin, potni
list, št. BA 766559, izdala UE Domžale.
gns-82953
Marinko Albina, Vnanje Gorice 80, Brezovica pri Ljubljani, potni list, št. BA 443143.
gnf-82891
Molek Franc, CBE 76, Metlika, potni
list, št. P00036350. gnn-82683
Mugerle Sascha, Ob Mlinščici 64, Bistrica ob Dravi, potni list, št. BA 692991.
gnt-82752
Novak Mateja, Habičeva ulica 16, Škofljica, potni list, št. BA 827781. gnu-83126
Ogorelec Wagner Vida, Topol 19, Medvode, potni list, št. BA 858101, izdala UE
Ljubljana. gnr-83204
Okorn Jožef, Steletova 17, Kamnik, potni list, št. P00212209. gnd-82718
Ošlovnik Tomaž, Trbonje 13, Trbonje,
potni list, št. BA 713128. gnb-82745
Pavlič Jože, Staro sejmišče 3, Šentjernej, potni list, št. BA 145791. gnq-82680
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Pervan Marko, Zvezda 19, Ljubljana, potni list, št. BA 333243, izdala UE Ljubljana.
gni-83013
Petek Tjaša, Heroja Šlandra 27, Maribor, potni list, št. BA 673193. gnc-82969
Pirc Dejan, Zaloke 6, Krško, potni list,
št. BA 742810, izdala UE Krško.
gnu-82676
Piškur Anja, Štihova ul. 14, Ljubljana,
potni list, št. BA 973720, izdala UE Ljubljana. gnb-83045
Piškur Benjamin, Štihova ul. 14, Ljubljana, potni list, št. AA 172372, izdala UE
Ljubljana. gnd-83043
Piškur Lina, Štihova ul. 14, Ljubljana,
potni list, št. BA 973719, izdala UE Ljubljana. gnc-83044
Piškur Silvana, Štihova ul. 14, Ljubljana,
potni list, št. AA 934939, izdala UE Ljubljana. gnz-83046
Podržaj Aleš, Ponova vas 80, Grosuplje,
potni list, št. BA 260914. gni-83063
Prinčič Nives, Ulica Talcev 6, Deskle,
potni list, št. BA 956017, izdala UE Nova
Gorica. gnf-83191
Pšag Simon, Brilejeva 15, Ljubljana, potni list, št. BA 900768, izdala UE Ljubljana.
gnq-82880
Punčec Simon, Ul. Staneta Severja 17,
Maribor, potni list, št. AA 172788.
gnf-82816
Razpotnik Vesna, Briše 21/a, Izlake,
potni list, št. BA 573766. gnr-82929
Repenšek Aleksander, Rore 1, Gornji
grad, potni list, št. AA 839261, izdala UE
Mozirje. gnp-82706
Repič Kristina, Kidričeva 34/b, Nova
Gorica, potni list, št. AA 889976, izdala UE
Nova Gorica. gnj-82937
Sajovic Josip, Naselje Borisa Kidriča 3,
Metlika, potni list, št. P000052138.
gne-82717
Savatia Boris, Ul. Roze Luksemburg 19,
Maribor, potni list, št. BA 117473.
gne-82817
Skledar Suzana, Goriška cesta 49, Velenje, potni list, št. BA 614497. gnt-83202
Skubic Nada, Hrušica 125, Hrušica, potni list, št. BA 71223. gnr-83154
Stančič Anamarija, Sp. Rudnik I/27,
Ljubljana, potni list, št. BA 287666, izdala
UE Ljubljana. gnn-83033
Stević Helena, Ul. Janka Vrabiča 10/a,
Velenje, potni list, št. CA 13413.
gnp-83206
Šajn Slavko, Jurišče 5, Pivka, potni list,
št. AA 415099, izdala UE Postojna.
gnv-82625
Šoštarič Likar Katja, Cankarjeva 3, Nova
Gorica, potni list, št. AA 398894, izdala UE
Nova Gorica. gnv-82800
Špendal Maja, Praproše 16, Tržič, potni
list, št. BA 529847. gnl-83189
Šulić Andrija, Ul. Arnolda Tovornika 9,
Maribor, potni list, št. P00194279.
gnj-83187
Trampuž Andrej, Čehovini 8, Štanjel, potni list, št. BA 123908. gnh-83114
Trbojević Siniša, Ulica Mihaele Škapin
6, Izola – Isola, potni list, št. BA 226260,
izdala UE Izola. gny-82622
Ušaj Boris, Bilje 195, Renče, potni list,
št. AA 985109, izdala UE Nova Gorica.
gny-82697
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Vadič Danko, Bertoki, Prečna cesta 8,
Koper – Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI 143398, izdala UE Koper.
gnb-83195
Vasilić Goja, Triglavska 1, Koper – Capodistria, potni list, št. AA 484741.
gnm-82934
Verbančič Štefan, Levčeva ulica 16,
Mengeš, potni list, št. AA 365830, izdala
UE Domžale. gnh-83214
Višner Tone, Rdeči breg 71, Podvelka,
potni list, št. BA 486778, izdala UE Radlje
ob Dravi. gnu-82951
Vnuk Rok, Sladki Vrh 5/c, Sladki Vrh,
potni list, št. BA 879027. m-306
Vokšaj Sali, Steletova 8, Ljubljana, potni
list, št. AA 319203, izdala UE Ljubljana.
gnu-83026
Vovk Nastja, Puščava 2/a, Mokronog,
potni list, št. BA 928387, izdala UE Trebnje. gng-82940
Vrbek Stanislav, Hmeljarska 15, Prebold, potni list, št. AA 531301. gnq-82730
Zorko Nina, Sela pri Dobovi 42, Dobova, potni list, št. BA 743662, izdala UE
Brežice. gnm-82684
Zupančič Mitja, Slavina 7, Dole pri Litiji,
potni list, št. BA 969140. gnu-82901
Žiberna Janina, Vojkova cesta 10, Ljubljana, potni list, št. BA, izdala UE 616614.
gnr-82954
Živec Žarko, Pristaniška 47, Koper – Capodistria, potni list, št. P00052269.
gnj-83062
Žlindra Oton, Podgorje 28/b, Kamnik,
potni list, št. BA 122464, izdala UE Kamnik. gnp-82806
Žvajkar Bojan, Ptujska 46, Lenart v
Slov.goricah, potni list, št. AA 792767.
gnu-82801

Osebne izkaznice
Aleško Štefan, Zoisova 30/a, Vir, Domžale, osebno izkaznico, št. 132847.
gnr-83083
Anžlin Amalaija, Borštnikov trg 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 394109.
gnb-82795
Arh Irena, Briše 7, Izlake, osebno izkaznico, št. 827696. gnh-83164
Asani Baškim, Lackova 162, Limbuš,
osebno izkaznico, št. 407053. gnt-83156
Babić Mira, Pohorska 2, Celje, osebno
izkaznico, št. 369351. gnx-82673
Begić Natalija, Ul. Moše Pijade 45, Maribor, osebno izkaznico, št. 117609.
gnw-83199
Benčina Miloš Ivan, Bračičeve brigade
1/a, Stari trg pri Ložu, osebno izkaznico,
št. 1034740. gnm-82963
Bizjak Borut, Kvedrova 5, Senovo, osebno izkaznico, št. 99136. gnd-83143
Bonin Kramberger Petra, Novo naselje
8, Pobegi, osebno izkaznico, št. 177685.
gne-82692
Brinc Lea, Tesarska ulica 5/c, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 222240. gno-83182
Brlogar Janez, Savska cesta 9, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 647414.
gnn-82733

Cerar Peter, Obrh 4, Dragatuš, osebno
izkaznico, št. 340764. gnu-82701
Cernjak Ljudmila, Gotska 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 785395. gnw-82774
Čeko Radislava, Rusjanov trg 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 230013.
gne-82767
Čelebić Risto, Gubčeva 8/b, Logatec,
osebno izkaznico, št. 100138. gng-83165
Čepon Helena, Dol pri Borovnici 58, Borovnica, osebno izkaznico, št. 1039268.
gnj-82737
Čerčinovič Antun, Prešernova 9/b, Velenje, osebno izkaznico, št. 231241.
gni-82938
Černigoj Karmen, Runkova 26, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 849180.
gnp-82931
Čoroli Tadej, Pod gozdom 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 784499. gnu-82926
Dabič Anna, Zasavska cesta 56, Ljubljana-Črnuče, osebno izkaznico, št. 747206.
gnm-83059
Dolinšek Marjeta, Dobovec 47, Dobovec, osebno izkaznico, št. 666677.
gnd-82868
Domadenik Gregor, Grablovičeva 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 991089.
gns-83078
Dornik Matej, Kvedrova ulica 8, Žalec,
osebno izkaznico, št. 387243. gnl-82960
Drašler Lucija, Saveljska 102, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 373848. gnh-83014
Drobež Matej, Saveljska cesta 68, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 44765.
gnb-82995
Emini Zumbri, Cesta na Zlato polje 17,
Kisovec, osebno izkaznico, št. 407876.
gnp-82731
Erjavec Ana, Ane Ziherlove 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 7353. gnh-82839
Fabijan Franc, Lomno 12, Krško, osebno izkaznico, št. 635512. gnb-83070
Gangl Franc, Zg. Ščavnica 6, Sv.Ana v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
784343. gns-82928
Glogovič Marko, Veliki Obrež 8, Dobova, osebno izkaznico, št. 889947.
gnn-83233
Golob Robert, Beblerjev trg 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. AA 681404.
gnz-82896
Golub Anže, Rocenska 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 245792. gnb-82895
Gorenjak Emanuela, Kašova ulica 3, Vojnik, osebno izkaznico, št. 205976.
gnn-82808
Gorjanc Ludvik, Sora 11/a, Medvode,
osebno izkaznico, št. 147349. gnh-82889
Gostiša Dragica, Kuzmičeva 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 653137.
gnv-83225
Grabar Boštjan, Lokavec 182, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 375608.
gnw-82799
Gregorič Martina, Pot čez gmajno 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 841644.
gno-82957
Grošelj Damjana, Kidričeva 4/a, Kranj,
osebno izkaznico, št. 1089587. gnm-83159
Grum Primož, Boben 22, Hrastnik, osebno izkaznico, št. 883793. gnw-82803
Guzej Tine, Glinškova ploščad 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 165981.
gno-83057
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Hovnik Špela, Legen 94/a, Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št. 456495.
gnu-83051
Hribar Boštjan, Vrhpolje 7/a, Ivančna
Gorica, osebno izkaznico, št. 415558.
gnh-82789
Hudorovac Anton, Mihelja vas 30, Črnomelj, osebno izkaznico, št. 714677.
gni-82967
Irgolič Karmen, Sodinci 22, Velika Nedelja, osebno izkaznico, št. 989059.
gnj-82691
Jamer Danica, Kajuhova 34/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 253365.
gnr-82904
Jelenič Terezija, Rašiška 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 416935. gnh-82689
Jelerčič Ivo, Hrašče 1, Podnanos, osebno izkaznico, št. 628026. gnd-82693
Jere Tomaž, Javor 15, Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št. 439646.
gnw-82949
Kajzer Vukša Nataša, Trinkova 68, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 189686.
gnc-82794
Karlo Franc, Čemažarjeva 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 249789. gnf-83166
Kaučič Kristian, Radehova 40, Lenart v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
384412. gnp-83056
Kavčič Kurnik Elizabeta, Kurnikova pot
3, Tržič, osebno izkaznico, št. 445679.
gnd-82818
Kermavner Frančiška, Laze 47, Logatec, osebno izkaznico, št. 965364.
gny-83172
Kežman Roza, Vodnikova 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 912383. gnf-82941
Kmetec Janez, Slovenski trg 10, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 465608. gnk-83061
Knap Lilijana, Podgorje 39, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, osebno izkaznico, št.
164321. gnn-83183
Kogej Slavka, Ubirska ulica 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 934703. gnf-83241
Kolmanič Hedvika, Senčak 5, Juršinci,
osebno izkaznico, št. 876961. gnw-83049
Korene Irena, Mislejeva 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 769029. gnt-83227
Korošec Nedeljka Milena, Linhartova 84,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 481034.
gnk-83136
Korošec Pavel, Triglavska 32, Bohinjska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 438146.
gnr-82679
Kos Branko, Pleteršnikova 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 802735. gnh-82768
Košir Mojca, Cankarjeve brigade 74,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 307614.
gnt-82927
Kravanja Stanislav, Hrašče 34, Hruševje, osebno izkaznico, št. 551632.
gnq-83080
Kremenšek Erna, Goriška 8, Celje, osebno izkaznico, št. 438471. gnt-83177
Lapanja Goran, Gregorčičeva 18/a, Tolmin, osebno izkaznico, št. 265176.
gng-83065
Lipovac Ivan, Jakčeva 43, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 305120. gnj-83012
Lubšina Martin, Cesta bratov Milavcev
46, Brežice, osebno izkaznico, št. 586355.
gnc-82744
Lukman Matilda, Jurčičeva 5, Maribor,
osebno izkaznico, št. 425641. gns-82678

Št.

Mahkovec Andrej, Dergomaška ulica 61,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 480584.
gnh-82764
Marin Gizela, Moškanjci 104, Gorišnica,
osebno izkaznico, št. 666214. gnv-82925
Marin Ksenija, Zg. Voličina 66/a, Voličina, osebno izkaznico, št. 121500.
gny-82922
Marn Martin, Dolenja vas 4, Otočec,
osebno izkaznico, št. 803169. gnq-83055
Matjašič Franc, Slovenja vas 44/a, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 1017067. gnt-83052
Megušar Milan, Kersnikova ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 352866.
gnl-82735
Mihelič Frančiška, Ljubljanska ulica
88/b, Maribor, osebno izkaznico, št.
780224. gni-83188
Milošev Eva, Frankovo naselje 168, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 1360.
gnk-82886
Mišigoj Silvana, Višnjevik 29, Dobrovo v
Brdih, osebno izkaznico, št. 917122.
gnv-83050
Modic Urban, Rožna dolina c. XI/12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 481502.
gnf-83041
Molek Franc, CBE 76, Metlika, osebno
izkaznico, št. 720902. gnl-82685
Molek Sonja, Verd, Pionirska cesta 7,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 266001.
gnr-83229
Murn Aljoša, Avšičeva 6, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 778997. gnx-82898
Novak Antonija, Slivnica pri Celju 26,
Gorica pri Slivnici, osebno izkaznico, št.
173113. gng-82915
Novak Danijela, Poljanska 22/b, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 98231.
gni-82888
Novak Jožef, Slivnica pri Celju 26, Gorica pri Slivnici, osebno izkaznico, št.
173117. gnf-82916
Novak Mateja, Habičeva ulica 16, Škofljica, osebno izkaznico, št. 14417.
gnv-83125
Novak Natalija, Bakovniška 18, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 93117. gnz-82671
Novak Pavel, Bakovniška 18, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 641030. gny-82672
Novinec Babič Mojca, Trilerjeva 1, Medvode, osebno izkaznico, št. 434961.
gnd-83118
Ogorevc Božo, Brodarjeva ul. 28, Celje,
osebno izkaznico, št. 176127. gnx-82948
Omerović Amir, Tončka Dežmana 2,
Kranj, osebno izkaznico, št. 270869.
gnj-82812
Orehek Marijan, Vodovodna 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 17936.
gnu-83151
Ovčar Jure, Ul. Mire Miheličeve 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 231566.
gnh-82964
Pavčič Janez, Litijska cesta 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 119670. gnt-82977
Pečar Tine, Ul. Matije Blejca 6, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 268230. gnx-82723
Perčič Lovro, Pešnica 8, Šentjur, osebno izkaznico, št. 77952. gne-82742
Petek Tjaša, Heroja Šlandra 27, Maribor, osebno izkaznico, št. 256885.
gnb-82970
Pintar Andrej, Ob potoku 53, Rače, osebno izkaznico, št. 763067. gns-82653

28 / 29. 3. 2002 / Stran 2829
Poglai Davorc, Loka 5, Dobrna, osebno
izkaznico, št. 172160. gni-82913
Polančec Danijel, Mestni vrh 113, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 406870. gnz-82921
Potnik Dunja, Bezina 39, Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št. 155615.
gnz-83071
Potočnik Jožef, Gortanova 2, Idrija, osebno izkaznico, št. 855047. gnc-83069
Preložnik Kotnik Natalija, Obvozna cesta
1, Zreče, osebno izkaznico, št. 1511.
gnt-82677
Punčec Simon, Ul. Staneta Severja 17,
Maribor, osebno izkaznico, št. 884665.
gnh-82814
Rihtar Tomislav, Velika Hubajnica št. 6,
Studenec, osebno izkaznico, št. 818587.
gne-83067
Ropoša Slavko, Dokležovje, Nova ulica
36, Beltinci, osebno izkaznico, št.
1096785. gnu-83176
Rosič Milan, Zehnerjeva 1, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 430443. gnx-83048
Rus Marko, Klinja vas 70, Kočevje, osebno izkaznico, št. 224490. gnt-82802
Sabadin Matej, Volče 128, Tolmin, osebno izkaznico, št. 786240. gnc-82694
Sanatova Katica, Koroška c. 58, Maribor, osebno izkaznico, št. 579963.
gni-82813
Scoba Marija, 1. maja 2/b,, Postojna,
osebno izkaznico, št. 449658. gnu-83201
Sedej Jurij, Vojsko 39, Idrija, osebno
izkaznico, št. 176905. gng-82690
Smajlović Sašo, Ravne 42/c, Šoštanj,
osebno izkaznico, št. 438620. gnw-82824
Smrekar Metod, Bolgarska ulica 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 167638.
gni-83238
Solenički Jasminka, Cankarjeva cesta
16, Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
639187. gnx-82923
Strelec Damjan, Gradiška 217, Pesnica
pri Mariboru, osebno izkaznico, št. 300148.
m-309
Suhadolnik Janez, Gradišče 17/c, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 273719.
gns-83153
Sušnik Darinka, Jakšičeva 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 486683. gnn-82758
Svjetlošak Sonja, Ul. Markljevih 9, Maribor, osebno izkaznico, št. 324735.
gnw-83074
Šekoranja Matej, Pot na Žalce 15, Bizeljsko, osebno izkaznico, št. 950337.
gns-82903
Štok Katarina, Ob cesti 5, Brezovica pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 285923.
gnr-83179
Tekavčič Metka, Šalka vas 90, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 469652. gnr-83079
Tekavčič Milena, Poštna ulica 15, Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
468076. gnb-83145
Urankar Franc, Šentvid pri Lukovici 2/c,
Lukovica, osebno izkaznico, št. 209474.
gnj-83037
Uršič Roman, Šolska 1, Kranj, osebno
izkaznico, št. 231563. gnj-82762
Velikanje Simon, Zg. Bitnje 109, Žabnica, osebno izkaznico, št. 131026.
gny-82772
Vengušt Janez, Svetelka 11, Dramlje,
osebno izkaznico, št. 326682. gnw-82924
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Verstovšek Tatjana, Adamičeva 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 253765.
gnp-82881
Vezenšek Andrej, Kompole 1, Štore,
osebno izkaznico, št. 360880. gnd-82968
Vokšaj Sali, Steletova 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 613793. gnv-83025
Vukmirović Damjan, Ulica Hermana Potočnika 39, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
323600. gnz-82871
Zadel Dejan, Pivška ulica 1/a, Postojna,
osebno izkaznico, št. 660764. gnv-82950
Zagorc Roza Marija, Potočnikova 9, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 791319.
gnc-82944
Zajc Urban, Jevčeva pot 8, Brezovica pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 1069691.
gnl-83060
Zavadlav Marijan, Clevelandska 15/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 893504.
gno-83082
Zavrl Jožefa, Zali rovt 7, Tržič, osebno
izkaznico, št. 1062366. gnw-82899
Zelinka Leo, Celovška cesta 34, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 195668.
gnp-83181
Zemljič Marija, Bevkova ul. 6, Maribor,
osebno izkaznico, št. 526001. gni-82713
Zupančič Zdenka, Habatova ulica 10/a,
Trzin, osebno izkaznico, št. 513325.
gnz-82771
Žavbi Tomaž, Vaše 29/a, Medvode, osebno izkaznico, št. 590631. gnm-82784
Žibret Tatjana, Muzejski trg 4, Celje, osebno izkaznico, št. 253317. gnb-82820
Žugel Vlasta, Goriška 65, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 154485. gnv-82700
Žuman Ljudmila, Ulica Frana Kovačiča
22, Ljutomer, osebno izkaznico, št.
639010. gnv-82900
Žunec Ana, Kamenškova 10, Maribor,
osebno izkaznico, št. 460686. gnx-83073

Vozniška dovoljenja
Antloga Gregor, Poštni vrh 6, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, reg. št.
7885, izdala UE Logatec. gns-82828
Arsov Kiro, Na jami 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 353692,
reg. št. 150352, izdala UE Ljubljana.
gnt-82902
Asani Baškim, Lackova 162, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
369392, reg. št. 91376, izdala UE Maribor. gno-83157
Ažnoh Franja, Vrhe 59/b, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
6566, izdala UE Slovenj Gradec.
gnq-82630
Bebekoski Spase, Taborska 32/a, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1435359, reg. št. 23119, izdala UE Grosuplje. gnb-82620
Begić Natalija, Ul. Moše Pijade 45, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
609594, reg. št. 100634, izdala UE Maribor. gnz-83200
Beltram Tomaž, Podmark 2, Šempeter
pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 23075. gnz-83021
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Bokal Bernarda, Cesta komandanta Staneta 16, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 204157, izdala UE Litija. gnt-83027
Božič Ivan, Na jami 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1165351,
reg. št. 77930, izdala UE Ljubljana.
gng-82890
Brajdič Igor, Loke 20, Leskovec pri Krškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 15888. gno-82732
Bukovnik Darko, Ignaca Borštnika 8,
Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 808566, reg. št.
13442, izdala UE Kranj. gnd-82918
Cerar Mirjam, Kolodvorska ulica 16/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1489090, reg. št. 244514, izdala UE
Ljubljana. gnc-82919
Cerar Peter, Obrh 4, Dragatuš, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 10505, izdala UE Črnomelj. gnt-82702
Cerar Urša, Ljuba Šercerja 9, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
32496, izdala UE Nova Gorica. gnz-83196
Cvetković Stojadin, Heroja Tomšiča 3,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 871245, reg. št. 52083, izdala UE
Maribor. gnc-82869
Čepon Helena, Dol pri Borovnici 58, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 16444, izdala UE Vrhnika. gnk-82736
Čižmek Petra, Boštanj 18/c, Boštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1228755. gnq-82705
Čuljkovič Bogdan, Kersnikova ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 890019, reg. št. 107639, izdala UE
Ljubljana. gnj-82712
Drgan Marija, Cesta brigad 5, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 2215, izdala UE Novo mesto.
gnp-82831
Dvoršek Karolina, Florjan 3, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
803949, reg. št. 11683, izdala UE Velenje. gnk-82911
Ekart Klavdija, Slovenja vas 54, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29095, izdala UE Ptuj. gnl-82635
Eniko Simon, Lavrovec 20/a, Rovte,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1428083, reg. št. 5126, izdala UE Logatec. gnx-82773
Fabrizio Valter, Miren 13, Miren, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št.
2955. gny-83022
Fajmut Simona, Breznica 30, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17858,
izdala UE Ravne na Koroškem. gny-82747
Fatimić Enisa, Ul. Ane Ziherlove 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1163911, reg. št. 178139, izdala UE Ljubljana. gnh-82618
Flašker Aleš, Koroška cesta 124, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1331687, reg. št. 114873. gni-82763
Forjan Martin, Melinci 131/b, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 9243. gnf-82841
Gagović Ratomir, Trebinjska ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1285622, reg. št. 226953, izdala UE
Ljubljana. gnc-83169
Galun Boris, Moškanjci 52, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 32507,
izdala UE Ptuj. gnx-83123

Gartner Gorazd, Ul. bratov Učakar 66,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1163897, reg. št. 204859, izdala UE
Ljubljana. gno-82882
Germovšek Marjana, Ul. bratov Vošnjakov 17, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 40500. gnf-82866
Glogovič Marko, Veliki Obrež 8, Dobova, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
12957, izdala UE Brežice. gno-83232
Godec Martin, Ljubljanska 84, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
686317, reg. št. 177056, izdala UE Ljubljana. gng-83244
Goljevšček Marjana, Ul. Pohorskega
odreda 9, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 17143, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnr-83004
Golub Anže, Rocenska ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1524558, reg. št. 246484, izdala UE Ljubljana. gnf-82791
Gomboc Tatjana, Mlekarniška 6, Maribor, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 25/2002. gne-82971
Gomez Lambert David John, Georgia,
Eckles RD. Americus 309, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 145675, reg. št.
240690, izdala UE Ljubljana. gnc-82769
Gomišček Marija, Ukmarjeva ulica 16, Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11259, izdala UE Piran. gnn-82633
Gorišek Branka, Stična 27, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1398241, reg. št. 12336, izdala UE Grosuplje. gne-83217
Grošelj Damjana, Kidričeva 4/a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1091172, reg. št. 46887, izdala UE Kranj.
gnk-83161
Hasanović Fata, Novi svet 13, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
23334, izdala UE Škofja Loka. gni-83163
Homšak Drago, Steletova 19, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7252.
gnx-82748
Horvat Zdravko, Žice 37, Sv.Ana v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št. S 161481, reg. št. 5484, izdala
UE Lenart. gne-83192
Hribernik Levina, Tomšičeva 23, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
671143, reg. št. 33975. gnq-83205
Intihar Barbara, Drulovka-del 13/a,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1078464, reg. št. 46273, izdala UE Kranj.
gnp-83081
Iršič Majda, Trubarjeva 3, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 83566,
reg. št. 59660, izdala UE Maribor.
gng-82865
Ivartnik Avgust, Potrčeva 50/a, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 11016,
izdala UE Ptuj. gnz-82846
Kavčič Simona, Stošičeva cesta 2, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1497360, reg. št. 38859, izdala UE Kranj.
gni-82788
Kavšek Darko, Archinetova ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
928174, reg. št. 44647, izdala UE Ljubljana. gni-83213
Kimidjikić Jovanka, Goriška 1, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
42057. gnq-82805
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Kladnik Matej, Žaga 9/a, Stahovica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 20031, izdala
UE Kamnik. gnh-82739
Kmetec Janez, Slovenski trg 10, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
30467, izdala UE Ptuj. gns-82982
Knafelc David, Frankova 5, Ankaran –
Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 26629. gnj-82837
Kogej Slavka, Ubirska ulica 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
410773, reg. št. 160505, izdala UE Ljubljana. gng-83240
Košarac Natalija, Jurančičeva 5, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1472612, reg. št. 119436, izdala UE Maribor. gnt-82652
Koštric Matej, Kompole 40, Štore, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 43030.
gnp-82681
Kovška Nadja, I. Mihevca 1, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
40495, izdala UE Nova Gorica. gnu-82626
Kozan Romana, Gradiška 29, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. 37479,
izdala UE Novo mesto. gny-83122
Krašovec Darko, Opekarniška 8/a, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH,
reg. št. 11612. gnk-83186
Kravanja Stanislav, Hrašče 34, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
1450. gnm-82634
Križnik Vrhovec Damijana, Vir, Čufarjeva
ulica 3, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 785893, reg. št. 28673, izdala
UE Domžale. gnm-83209
Krsmanović Mileta, Archinetova ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 352079, reg. št. 53909, izdala UE
Ljubljana. gns-83028
Kuhar Dušan, Malgajeva ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1012820, reg. št. 72980, izdala UE Ljubljana. gnu-83076
Kužnik Janez, Vrhovo 30, Radeče, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 8119,
izdala UE Laško. gnj-82962
Kvas Boris, Dečkova 27, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 35323.
gnx-82823
Lenko Simon, Ravne 48/a, Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 626641,
reg. št. 23672, izdala UE Velenje.
gnv-82675
Lesjak Ksenija, Šolska cesta 45, Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14184, izdala UE Slovenj Gradec.
gnp-82631
Lešnjak Gojmir, Škofi 6, Komen, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5154, izdala
UE Sežana. gnw-82624
Liković Janja, Hermine Seničar 5, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
31348. gnk-82711
Liković Pero, Hermine Seničar 5, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
26206, izdala UE Celje. gnl-82710
Lokar Bernard, Jurčičeva 10, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
12621. gnq-82755
Lubej Uroš, Cesta brigad 39, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
31475, izdala UE Novo mesto. gno-82632
Lutnar Boštjan, Sončna ulica 9, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. H, reg.

Št.

št. 17755, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnl-82660
Madžarević Milica, Preglov trg 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
928448, reg. št. 171008, izdala UE Ljubljana. gnk-83036
Magdalenc Leon, Poljanski nasip 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 91137, reg. št. 4896, izdala UE Ljubljana. gng-82715
Mahkovec Andrej, Dergomaška ulica 61,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 134776, reg. št. 12035, izdala UE
Ljubljana. gng-82765
Maltarič Igor, Ul. Staneta Severja 11,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1169742, reg. št. 112547, izdala UE
Maribor. gny-82647
Marn Martin, Dolenja vas 4, Otočec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
16451, izdala UE Novo mesto. gnj-82987
Megušar Milan, Kersnikova ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 243956, reg. št. 99895, izdala UE
Ljubljana. gnm-82734
Miholič Tomaž, Zavita ulica 1, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 305831, reg. št. 91645, izdala UE Maribor. gns-82657
Mijatovič Marjan, Puče 29, Šmarje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26090.
gnt-82627
Miler David, Sernčeva ulica 6, Celje, vozniško dovoljenje, št. S 1047601, reg. št.
42419. gng-83190
Mišigoj Silvana, Višnjevik 29, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 17486. gnl-82985
Molek Sonja, Verd, Pionirska cesta 7,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13293, izdala UE Vrhnika. gnq-83230
Mrzlekar Tomaž, Košaški dol 96, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1278887, reg. št. 76780. gnl-82810
Nograšek Matjaž, Nahtigalova ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1252676, reg. št. 185620, izdala UE
Ljubljana. gnm-82884
Novak Mateja, Habičeva ulica 16, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1266352, reg. št. 143417, izdala UE Ljubljana. gns-83128
Ornik Klaudija, Groharjeva ul. 3, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1471945, reg. št. 119179, izdala UE Maribor. gnz-83146
Ornik Mojca, Arbajterjeva 5, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 37498, izdala
UE Ptuj. gnz-82746
Papič Darko, Bakovci, Soboška 31, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 39041.
gns-82628
Partlič Maksimiljan, Ješenca 67, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
368357, reg. št. 18420. gnk-82811
Pavčič Janez, Litijska cesta 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1352127, reg. št. 98317, izdala UE Ljubljana. gnu-82976
Pavuna Drago, Obrežje 2, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št.
123, izdala UE Kočevje. gnf-83141
Perc Josip, Na zelenici 5/b, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
12091, izdala UE Vrhnika. gno-82832
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Perhavc Mojca, Reboljeva ulica 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1191693, reg. št. 207014, izdala UE Ljubljana. gnt-82827
Pešič Edvard, Ledinske Krnice 9, Spodnja Idrija, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 533044, reg. št. 9898, izdala UE
Idrija. gny-83072
Pirc Boštjan, Ulica bratov Zakrajšek 7,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 632024, reg. št. 19518, izdala UE
Ljubljana. gnv-82975
Planinc Jožef, Ptujska gora 8/f, Ptujska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
40634, izdala UE Ptuj. gnq-82980
Plevnik Polona, Vogelna ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1487726, reg. št. 244088, izdala UE Ljubljana. gnv-82725
Poberžnik Simona, Mariborska c. 11,
Dravograd, vozniško dovoljenje, reg. št.
4095. gnr-82754
Podboj Jože, Glinškova ploščad 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1252529, reg. št. 86466, izdala UE
Ljubljana. gnc-82894
Poglai Davorc, Loka 5, Dobrna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 47540.
gnh-82914
Pravdič Valentina, Zimica 61, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1493849, reg. št. 112185. gno-82907
Radić Mirko, Sinja Gorica 99, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
13294, izdala UE Vrhnika. gnu-82876
Rajer Tadeja, Vrh 1, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 33425, izdala
UE Novo mesto. gnd-82743
Rajnovič Ronald, 9. korpus 4, Piran –
Pirano, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
11881, izdala UE Piran. gnz-82646
Razpotnik Vesna, Briše 21/a, Izlake,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1472980, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnq-82930
Remškar Franc, Dragomer, Stara cesta
12, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 3170, izdala UE
Vrhnika. gnd-83218
Rihtar Tomislav, Velika Hubajnica št. 6,
Studenec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 9400. gnd-83068
Rojc Livija, Cvetkova 7, Cerkno, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1156650,
reg. št. 8954, izdala UE Idrija. gnf-83066
Samardžija Marino, Ob žici 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
169461, reg. št. 169650, izdala UE Ljubljana. gni-82663
Savšek Ciril, Velika goba 4, Dole pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1323572, izdala UE Litija. gnc-83219
Selšek Alen, Sp. Reciča 18, Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12802,
izdala UE Laško. gno-82707
Slapar Alenka, Lom pod Storžičem 74,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
00335914, reg. št. 7932. gnw-83124
Smolnikar Igor, Lobodova ulica 1, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
14324, izdala UE Kamnik. gnh-83239
Smrekar Metod, Bolgarska ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
184299, reg. št. 11545, izdala UE Ljubljana. gnn-83237
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Soleinički Jasminka, Cankarjeva cesta
16, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 6464, izdala UE Gornja Radgona. gne-82842
Srdić Goran, Ulica Koroškega bataljona
7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 1564832, reg. št. 247746,
izdala UE Ljubljana. gnl-83235
Starič Aleš, Zabrdje 36, Mirna, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. 12403, izdala
UE Trebnje. gni-82838
Strelec Damjan, Gradiška 217, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9915, izdala UE Pesnica. m-308
Struna Bojan, Brodska cesta 34, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1527001, reg. št. 196395, izdala UE Ljubljana. gnb-83245
Suhadolnik Janez, Gradišče 17/c, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5842, izdala UE Vrhnika. gnt-83152
Šabani Refet, Celjska cesta 26, Šmarje
pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 20426, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnj-82887
Šabeder Benjanim, Grgar 97, Grgar,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
34713. gng-82990
Šebat Dolores, Smokuč 38, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1412700, reg. št. 19470, izdala UE Jesenice. gnx-82648
Šiftar Drago, Lemerje 30, Puconci, vozniško dovoljenje, št. 8442. gnc-82844
Škulj Drago, Cesta na Svetje 54, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
70918, izdala UE Ljubljana. gnx-82623
Šoba Majda, Na klancu 6, Radomlje,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 119/2000. gny-83222
Tešar Mitja, Preglov trg 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1502001, reg. št. 245454, izdala UE Ljubljana. gnc-83119
Trlep Sonja, Hrastov dol 6, Šentvid pri
Stični, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
962088, reg. št. 11247, izdala UE Grosuplje. gnc-82719
Tršelič Jože, Vihre 29, Leskovec pri Krškem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 19509, izdala UE Krško. gnf-83116
Vengušt Janez, Svetelka 11, Dramlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12626, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnn-82933
Videršnik Vinko, Čečovje 38/b, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 8588, izdala UE Ravne na Koroškem. gng-82840
Vidonja Suzana, Černelavci, Liškova ul.
30, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
reg. št. 24500. gnx-82998
Vollmaier Ivan, Majeričeva ul. 4 2000,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 871652, reg. št. 105016, izdala UE Maribor. gns-82703
Vranešič Alen, Tribuče 4/e, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. H, reg. št. 10772,
izdala UE Črnomelj. gnj-82912
Vrhovec Janko, Cesta na Bokalce 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
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št. S 245642, reg. št. 68116, izdala UE
Ljubljana. gnj-83212
Vrhovec Zvonko, Vir, Čufarjeva ulica 3,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1517535, reg. št. 6530, izdala UE
Domžale. gnl-83210
Vuksanović Mirko, Ajševica 47, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, reg. št. 25966.
gni-82988
Zagorc Stanka, Osredek 3, Podkum, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1243212,
izdala UE Zagorje ob Savi. gnh-83064
Zajc Urban, Jevčeva pot 8, Brezovica pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 933599, reg. št. 199710, izdala UE Ljubljana. gnn-83058
Zamuda Franc, Mihovci 11, Velika Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
3479, izdala UE Ormož. gnb-82845
Zupančič Zdenka, Habatova ulica 10/a,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
786465, reg. št. 18824, izdala UE Domžale. gnb-82770
Žbona Tilen, Kvedrova 12, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 40123. gnw-82999
Župančič Matej, Krožna cesta 8, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 6278. gnd-82843

Zavarovalne police
Agič Ervin, Trg padlih borcev 10, Prestranek, zavarovalno polico, št. 0972430,
izdala
zavarovalnica
Adriatic
d.d.
gnv-82854
Bukovšek Marija, Stara cesta 14, Portorož – Portorose, zavarovalno polico, št.
0996488-07. gnw-82849
Gale Boris, Št. Jurij 108, Grosuplje, zavarovalno polico, št. 801897, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnw-82724
Golub Anže, Rocenska ulica 2, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 407402, izdala
zavarovalnica Slovenica. gne-82792
Kastigar Andrej, Brinje, Cesta I/53, Grosuplje, zavarovalno polico, št. 828152, izdala zavarovalnica Tilia. gnz-82946
Kuhar Dušan, Malgajeva ulica 10, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 411497, izdala zavarovalnica Slovenica. gnt-83077
Kutnjak Alenka, Vegova 21, Kidričevo,
zavarovalno polico, št. 400131, izdala zavarovalnica Slovenica. m-303
Mežnarič Alojz, Gasilska ulica 4, Rače,
zavarovalno polico, št. 404148, izdala zavarovalnica Slovenica. m-313
Muršec Branko, Jiršovci 8, Destrnik, zavarovalno polico, št. 376153, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. m-305
TRGO-CENTER d.o.o., Pristava 40 b,
Pristava pri Mestinju, zavarovalno polico, št.
040853975 za vozilo Zastava Iveco z reg.
oznako CE 57-06S, izdala zavarovalnica Tilia Novo mesto. gnk-83215
Vrhovec Zvonko, Vir, Čufarjeva ulica 3,
Domžale, zavarovalno polico, št. 872769,
izdala zavarovalnica Tilia. gnk-83211
Zupančič Jože, Tomažičeva ulica 42,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 420519,
izdala zavarovalnica Slovenica. gny-82722

Spričevala
Adamič Aleš, Jurčičeva 11, Ptuj, spričevalo 3. letnika Gimnazije, izdano leta 2001.
gnp-82981
Arh Marjan, Bitnje 11, Bohinjska Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu Iskra
Srednje šole elektrotehniške in kovinsko
predelovane usmeritve Kranj, št. I/642, izdano 26. 6. 1992, smer elektrotehnika.
gno-82861
Batis Mirjana, Cesta v Staro vas 3, Postojna, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, smer
VIP-oblikovanje, modni oblikovalec, izdano
leta 2001. gnm-83138
Belak Irena, Dobriška vas 4, Slovenske
Konjice, spričevalo o zaključnem izpitu Gostinske šole v Celju, izdano leta 1975, izdano na ime Keber Irena. gnm-82659
Beranič Marija, Marjeta 4/a, Marjeta na
Dravskem polju, diplomo Ekonomske srednje šole v Mariboru, izdana leta 1985. m-323
Bijelić Nives, Cankarjeva cesta 16, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
kozmetiko, farmacijo in zdravstvo, izdano
leta 1998. gnb-82753
Blagojević Marko, Mucharjeva 10, Ljubljana, izkaznico o učnem uspehu in spričevalo o končani OŠ Danile Kumar, izdano
leta 2001. gne-82621
Bončina Primož, Gorenja Kanomlja 2,
Spodnja Idrija, spričevalo 3. letnika Srednje
elektro šole v Ljubljani, izdano leta 1993.
gny-82897
Brunec Iztok, Brodarjev trg 11, Ljubljana, spričevalo od 1. do 3. letnika Gimnazije
Murska Sobota, izdano leta 1978, 1979 in
1980. gnv-82708
Butara Drago, Cerklje ob Krki 25/a, Cerklje ob Krki, diplomo Srednje tehnične šole, izdana leta 1991. gnb-82645
Cvetkovski Aleksander, Ulica Bratov
Knapič 20, Ljubljana, spričevalo 3. letnika
Srednje trgovske šole, ekonomsko komercialni tehnik, izdano leta 2000. gnn-82883
Čučko Mojca, Slovenska 38/a, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole v
Mariboru, izdano leta 1992. m-317
Dakskobler Rok, Cankarjeva 9, Nova
Gorica, spričevalo 4. letnika Srednje gostinske in turistične šole v Izoli, izdano leta
2001. gnb-82945
Djurič Tanja, Šifrerjeva 24, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Prežihov Voranc,
izdano leta 1995/96. gnq-83034
Dobnik Andrej, Gortina 10, Muta, spričevalo Ekonomske šole Slovenj Gradec, izdano leta 2001. gny-82997
Dominko Primož, Grilcev grič 16, Vrhnika, indeks, št. 30011813, izdala Fakulteta
za kemijo in kemijsko tehnologijo.
gnx-83023
Drevenšek Dragica, Župančičeva 13,
Pragersko, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole Maribor, št. 41,
izdano 25. 6. 1982. gnv-82750
Duh Stanislav, Melinci 23, Beltinci, spričevalo o zaključnem izpitu SŠCTPU, št. I1842, izdano leta 1983. gny-82847
Dujić Petra, Preglov trg 6, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Cene Štupar v Ljubljani, izdano leta 1999/2000. gnl-83110
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Dukovič Mira, Ul. Matije Blejca 8, Kamnik, spričevalo 3. letnika SŠRM Kamnik.
gnu-83001
Ercegovac Jerko, Kijevo, Hrvaška, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tehničnih strok Šiška, izdano leta 1978.
gng-82619
Erjavec Jakob, N. Pirnata 19, Idrija, spričevalo 4. letnika Gimnazije Jurija Vege v
Idriji, izdano leta 1979. gnr-83129
Ferk Srečko, Zg. Partinje 46/a, Jurovski Dol, zaključno spričevalo Delavske univerze v Mariboru – papirniški tehnik. m-320
Gjergjek Melita, Krog, Murska ulica 100,
Murska Sobota, spričevalo 3. letnika SŠOF
v Ljubljani, izdano leta 2000. gnq-82955
Godec Marija, Glinškova ploščad 22,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 1971. gnf-82766
Gorenak Robert, Kunaverjeva ulica 9,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tehničnih strok Litostroj, izdano leta 1995. gnh-83039
Gošnik Vane, Tomšičeva 25, Velenje,
maturitetno spričevalo Gimnazije Velenje.
gnc-82819
Gregorinčič Andrej, Mekotnjak 9/a, Ljutomer, spričevalo o končani OŠ Janka Ribiča Cezanjevci. gnh-83139
Herman Andrej, Kotlje 1/b, Kotlje, diplomo Srednje šole Borisa Kraigherja Maribor, št. 165-11/IV-84, izdana leta 1984.
gnn-82958
Hošpel Josip, Gregorčičeva 24, Radenci, zaključno spričevalo SŠGT Radenci.
gng-83015
Ivanović Julija, Kolarjeva ulica 61, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
vzgojiteljske šole, izdano leta 1988/89 in
1989/90. gnd-82943
Janković Katarina, Jamova cesta 60,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnd-82822
Jeler Robert, Tenetiše 50/a, Golnik,
spričevalo 1. letnika SKCPŠ Škofja Loka,
št. PŠ/4809. gnk-82836
Jesih Gregor, Poštna ulica 16, Brezovica pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje policijske šole, št. IV-389/1495, izdano 27. 6. 1995. gns-82728
Justin Anton, Cesta Ivana Cankarja 2,
Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu št.
155P/2000, izdal Inter-es, izobraževanje,
svetovanje, trgovina d.o.o.. gnw-82749
Juvan Metka, Olševek 27, Preddvor,
spričevalo 3. letnika Ekonomske gimnazije
Kranj. gnq-83005
Kadić Nedžad, Manžan 19, Koper – Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu št.
2/521 135TC/99, izdal Izobraževalni center Memory d.o.o., Dutovlje, poklic trgovec-prodajalec, izdano leta 1998/99.
gnz-83171
Kastelic Aleš, Vnanje Gorice 39, Brezovica pri Ljubljani, indeks, št. 07010106,
izdala Visoka policijsko varnostna šola v
Ljubljani. gnt-82727
Kitel Darko, Srebotje 7/a, Šentilj v
Slov.goricah, diplomo SERŠ v Mariboru, izdana leta 1985. m-312
Klančar Irena, Goričica pri Moravčah 3,
Moravče, spričevalo o končani OŠ Osmih
talcev Dolnji Logatec. gnl-82785

Št.

Klun Sandi, Markovščina 22, Materija,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje kovinarske in prometne šole Koper. gnn-83133
Kokovnik Jera, Groharjeva ulica 6, Kamnik, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo, izdano leta 2001.
gnc-83019
Kokovnik Urša, Groharjeva ulica 6, Kamnik, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo, izdano leta 2001.
gnb-83020
Kopše Ana, Vrazova ulica 25, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 2001. m-298
Kozarac Sandi, Prvomajska ulica 2, Litija, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
šole tehničnih strok in osebnih storitev, izdano leta 1999, 2000 in 2001. gnz-82821
Krajnc Matej, Čopova 4, Žalec, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Borisa
Kidriča Celje, cestno-prometna usmeritev,
izdano leta 1983. gnc-82698
Krajnc Polona, Celjska 25, Ljubljana, indeks, št. 27004468, izdala Fakulteta za
matematiko in fiziko. gnv-83175
Kralj Aleša, Britof 80, Kranj, spričevalo
1. in 2. letnika Srednje tekstilne šole Kranj,
smer šivilja-krojač, izdano leta 1993/94 in
1994/95. gnq-83130
Kresevič Matjaž, Razdrto 47, Hruševje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Postojna, št. III/649, izdano 6. 6. 1997.
gnq-82655
Kuhar Vesna, Gmajnica 105, Komenda,
spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje frizerske šole v Ljubljani,
izdano leta 1997 in 1998. gnu-82851
Lampret Ksenija, Hajdoše 1/l, Ptuj, maturitetno spričevalo Gimnazije Ptuj, izdano
leta 1994. gnc-83144
Latinovič Vesna, CMD 16, Ptuj, spričevalo o končani OŠ Bratov Polančičev Maribor, izdano leta 1996/97. m-304
Leban Branko, IX. korpus 20, Solkan,
diplomo SŠTP Ljubljana, izdano 27. 8.
1985. gnu-82751
Lovrenčič Davorin, Bis 62/a, Trnovska
vas, spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT v
Mariboru, izdano leta 1997. m-314
Luzar Miha, Pavšičeva ulica 19, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnm-82834
Maljevac Blaž, Beblerjeva 12, Koper –
Capodistria, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Koper. gnd-82993
Marinčič Sonja, Šentvid pri Stični 124/b,
Šentvid pri Stični, potrdilo o opravljenem
programu za učitelje predpisov o varnosti
cestnega prometa in voznik inštruktor, izdano leta 1990, izdala Srednja šola tehničnih
strok in osebnih storitev, izobraževanje za
odrasle Ježica. gnv-82825
Mavsar Dejan, Ul. Nikole Tesle 12, Krško, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
strojne šole Krško, št. 194, izdano leta
1992. gnm-82959
Mikuž Danilo, Ul. heroja Šercerja 53/a,
Maribor, zaključno spričevalo Srednje živilske šole, izdano leta 1976. m-319
Milošević Aleksander, Smlednik 43,
Medvode, diplomo Centra strokovnih šol v
Ljubljani, št. 12/86. gng-83115
Minkuž Ana, Ozeljan 9/a, Šempas, spričevalo 3. letnika Gimnazije-Srednje grad-
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bene šole Veno Pilon v Ajdovščini, izdano
leta 1982/83. gnx-83127
Mlakar Tatjana, Baznikova ulica 36, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani,
izdano leta 1992, izdano na ime Pirc Tatjana. gnk-83011
Mohar Srečko, Stara sela 6, Kamnik,
spričevalo o končani OŠ Toma Brejca.
gnz-83221
Moravac Jasna, Golnik 102, Golnik, spričevalo 3. letnika Ekonomske šole Kranj.
gnc-82848
Muratovič Trupej Bojana, Šešče 41/a,
Prebold, spričevalo 3. letnika UAŠ, št. I/59,
izdano leta 1973. gno-83207
Muzek Maja, Ruška c. 9, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole v Mariboru, izdano leta 1992.
m-315
Nemet Dragana, Novakova 1, Ljubljana,
izkaz o učnem uspehu OŠ Zalog.
gnb-82870
Novak Gregor, Razdevškova ulica 8,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika in obvestilo
o uspehu 4. letnika Srednje kemijske šole
in gimnazije v Ljubljani, izdano leta 1996/97
in 1997/98. gnn-83158
Novič Karmen, Štefana Kovača 38, Turnišče, indeks, št. 20201641, izdala Pravna
fakulteta. gne-82917
Okorn Peter, Luče 48/b, Grosuplje, spričevalo 3. letnika Srednje šole za računalništvo in elektrotehniko v Ljubljani, izdano
leta 2000. gnb-83224
Ostojić Jan, Goriška 2, Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole Maribor, smer upravni tehnik, št. 9713, izdano
5. 6. 1995. gng-83140
Pavlič Jože, Staro sejmišče 3, Šentjernej, diplomo št. I-UI-84, izdala Srednja železniška šola Maribor dne 30. 12. 1988.
gnw-82699
Pečnik Andrej, Pod Javorjem 6, Dol pri
Hrastniku, diplomo Srednje šole kovinarskostrojne usmeritve Trbovlje, izdana leta 1990.
gnq-82709
Pepevnik Jožica, Stanovsko 81, Poljčane, spričevalo 3. letnika Srednje kmetijske
šole Maribor, izdano leta 1979/80. m-299
Peresciutti Tomaž, Gregorčičeva ulica 1,
Gorenja vas, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole – ekonomsko komercialni
tehnik. gns-82978
Petek Franc, Gorkega 1, Maribor, spričevalo o končani OŠ Maks Durjava, izdano
leta 1986. m-301
Petrovec Matjaž, Migojnice 65, Žalec,
spričevalo 3. letnika Srednje tehnične šole
v Celju, izdano leta 1983. gng-82665
Pirc Nežka, Partizanska pot 21, Litija,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje usnjarske
šole v Domžalah, izdano leta 1985 in 1986.
gnv-82775
Podgoršek Katarina, Ptujska ulica 1/a,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole za oblikovanje in fotografijo, izdano leta 1987 in 1988, izdano na ime Meglič
Katarina. gnz-82796
Podgrajšek Danijela, Guličeva 5, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Mariboru, izdano leta 1997.
m-316
Poklič Marijana, Mala Mislinja 33, Mislinja, spričevalo Srednje strokovne in poklic-
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ne šole – smer oblačilna šola Celje, izdano
leta 1981 in 1983. gnr-82979
Poljanšek Andraž, Dražgoška ulica 5, Žiri, spričevalo 3. letnika Srednje agroživilske
šole v Ljubljani, izdano leta 2000.
gng-82640
Polzer Simona, Tugomerjeva ulica 2,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za družboslovje in splošno kulturo v Ljubljani, izdana
leta 1988, na ime Vernik Simona.
gnx-83148
Potočnik Zdenka, Resnik 1, Zreče, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje zdravstvene
šole v Mariboru, izdano leta 1980 in 1981.
m-307
Rabar Boštjan, Ledine 69, Nova Gorica,
obvestilo o uspehu pri maturi TŠC Nova
Gorica, izdano leta 2001. gny-82947
Rakič Marijana, Paka pri Velenju 35/g,
Velenje, spričevalo 5. letnika Srednje ekonomske šole – Trgovska akademija, izdano
leta 2001. gni-82688
Rednjak Aleš, Šalek 110, Velenje, diplomo št. 367, izdal Center srednjih šol Velenje dne 20. 6. 1986. gnf-82966
Režek Maja, Rašiška ulica 5, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene
šole in gimnazije, izdano leta 1994/95.
gnx-82798
Rojc Emil, Mostaniška cesta 1, Cerkno,
spričevalo 2. in 3 . letnika SEŠ Ljubljana,
izdano leta 1991/92 in 1992/93.
gns-83178
Rožman Andrej, Artiče 25/b, Artiče, spričevalo 8. razreda OŠ Artiče, izdano leta
1970. gns-83003
Rušnik Boštjan, Krašnova 16, Kranj, spričevalo 3. letnika Ekonomske gimnazije
Kranj. gnv-82850
Sebanc Peter, Brodarska ulica 16, Litija, spričevalo o končani OŠ Dušan Kveder
Tomaž. gny-83147
Seneković Miroslav, Šomat 8/b, Sladki
Vrh, spričevalo o končani OŠ Sladki vrh,
izdano leta 1979. m-321
Slak Tatjana, Pesje 4, Krško, spričevalo
3. letnika Pedagoške gimnazije Brežice, izdano leta 1979/80, izdano na ime Radič
Tatjana. gnn-82858
Stojković Marjan, Nova vas pri Lescah
27, Radovljica, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta
2001. gnq-82830
Sušnik Mojca, Rožično 2/a, Kamnik, letno spričevalo 4. letnika Gimnazije, izdano
leta 1993/94. gnc-82644
Škerjanc Kristjan, Reška cesta 5, Kozina, spričevalo 1. letnika Srednje lesarske
šole v Ljubljani, izdano leta 1994/95.
gnr-82704
Šraj Pavel, Gorenjska 1, Radovljica, diplomo Pedagoške akademije v Ljubljani, izdana 29. 4. 1966. gnd-82893
Štefanič Iris, Grajska cesta 37, Črnomelj, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, izdano
leta 2001. gnp-83231
Tkalec Jasmina, Žižki 42, Črenšovci, zaključno spričevalo Ekonomske šole v Murski Soboti. gnh-82714
Tomšič Ivo, Reboljeva ulica 16, Ljubljana, indeks, št. 30011830, izdala Fakulteta
za kemijo in kemijsko tehnologijo.
gne-83017
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Vajdl Nataša, Preški vrh 2/a, Ravne na
Koroškem, spričevalo 3. letnika Ekonomske šole v Slovenj Gradcu. gnp-83131
Veble Samo, Ul. II. prekomorske 30, Koper – Capodistria, spričevalo 2. in 3. letnika
SKPŠ Koper, izdano leta 1982 in 1983.
gns-83007
Vidaković Mile, Borštnikova 43, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje elektrotehnične in računalniške šole v Mariboru, izdano leta 1988 in 1989. m-310
Vidmar Tatjana, Jenkova 20, Postojna,
zaključno spričevalo Trgovske šole v Novi
Gorici, izdano leta 1980. gnm-82984
Vogrinčič Bernarda, Kupšinci 66, Murska Sobota, indeks, št. 61177255, izdala
Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru
leto izdaje 2000. gns-82853
Volčanjšek Rudolf, Kapele 63, Kapele,
indeks, št. 41045590, izdala Fakulteta za
organizacijske vede Kranj. gnr-82654
Voler Matjaž, Nova pot 44, Brezovica pri
Ljubljani, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole za strojništvo v Ljubljani, izdano leta
1984 in 1985. gny-82726
Zadravec Bojan, Lipa 87, Beltinci, letno
spričevalo 3. letnika Gimnazije Murska Sobota, izdano leta 2000/2001. gnm-82859
Založnik Alja, Ul. heroja Rojška 46, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole, smer ekonomsko-komercialni tehnik, izdano leta 1992. gnc-83194
Zdjarski Dušanka, Na griču 2, Izola –
Isola, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole v Kopru, izdano leta 1981.
gne-82992
Zidarič Mirjana, Deskle, Bevkova 19,
Deskle, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, izdano leta 2001. gnu-83226
Žakelj Irena, Goropeke 1, Žiri, spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole Kranj,
izdano leta 2000/2001. gnl-82860

Ostali preklici
Aldžić Ahmet, Kamniška 12, Vodice, delovno knjižico. gnw-83149
AVTO KOLETNIK d.o.o., Kraljeviča Marka 15/b, Maribor, uradno potrdilo za registracijo avtomobila Renault Thalia, št. šasije
VF1LB0B0526058820, ocarinjeno po KV
60411 z dne 28. 2. 2002-03-26.
gne-83142
AVTO MLAKAR d.o.o., Dolenjska cesta
138, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1101184
za vozilo Fiat Multipla, št. šasije
ZFA18600002021187. gnp-83031
Bandelj Sebastian, Šared 14/a, Izola –
Isola, delovno knjižico. gnp-83006
BATIČ COMPANY d.o.o., Mednarodni
prehod Vrtojba 4, Šempeter pri Gorici, dovolilnica
ITALIJA-Maloobmejna
2001
380/04, št. dok, 005665, datum prejema
23. 6. 2001, dok. prejema 0103147, izgubljena 2.07.-5.07.2001. gnf-82666
BATIČ COMPANY d.o.o., Mednarodni
prehod Vrtojba 4, Šempeter pri Gorici, dovolilnica
ITALIJA-Maloobmejna
2001
380/04, št. dok. 010116, datum prejema

25. 9. 2001, dok. prejema 0104592, izgubljena 7.09.-10.09.2001. gnd-82668
BATIČ COMPANY d.o.o., Mednarodni
prehod Vrtojba 4, Šempeter pri Gorici, dovolilnica
ITALIJA-Maloobmejna
2001
380/04, št. dok. 011336, datum prejema
4. 12. 2001, dok prejema 0105862, izgubljena 17. 12.-21.12.2001. gnc-82669
BATIČ COMPANY d.o.o., Mednarodni
prehod Vrtojba 4, Šempeter pri Gorici, dovolilnica ITALIJA-Bilaterarna 2002 380/02,
št. dok 004924, datum prejema 3. 1. 2002,
dok prejema 0106335, izgubljena 30.01.5.02.2002. gnb-82670
Bešlagič Sanja, Murova 5/a, Jesenice,
delovno knjižico. gnd-82643
Blenkuš Aleksandra, Černetova 15,
Kranjska
Gora,
delovno
knjižico.
gnn-83008
Bogataj Urška, Zakriž 17, Cerkno, delovno knjižico, reg. št. 117101. gnn-83208
Čatar Karmen, Bezovje 30, Šentjur, študentsko izkaznico, št. 81547038. m-311
Djordjević Ljubodrag, Celovška cesta
147, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1199259.
gnx-82973
Dokl Zdravko, Rožičeva ulica 10, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-3170/97, VČ -1733/97.
gnz-83121
Dominko Primož, Grilcev grič 16, Vrhnika, študentsko izkaznico, št. 30011813,
izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. gnw-83024
Dornik Matej, Kvedrova ulica 8, Žalec,
študentsko izkaznico, št. 21015068, izdala
Fakulteta za družbene vede. gnk-82961
Drevenšek Niko, Tbilisijska 20, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19373061,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnn-82833
FACTOR LEASING D.O.O., Slovenska
54, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1183570.
gny-82797
FACTOR LEASING D.O.O., Slovenska
54, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1167409.
gnl-83035
Ferenčak Roman, Vezna 12, Odranci,
preklic diplome, objavljen v Ur. l. RS, št.
88/2000. gne-83117
Gašperlin Mojca, Šutna 93, Kranj, delovno knjižico. gns-82778
Giacuzzo Blanka, Liminjanska 8, Portorož – Portorose, delovno knjižico.
gnp-82756
Golob Aljoša, Vir pri Stični 81, Ivančna
Gorica, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-10066/99. gni-82638
Grašič Špela, Sp. Plavž 1, Jesenice, delovno knjižico. gnk-82986
Hadža Džemailj, Valvasorjeva ulica 59,
Maribor, delovno knjižico št. 6274. m-300
Jakomin Vasja, Cesta I. Istrske brigade
7, Pobegi, delovno knjižico. gne-82642
Jakopič Miloš, Seča 95/a, Portorož –
Portorose, knjižico za čoln 48-IZ, vpisan
pod št. 01-03-170/1 1976 z dne 16. 3.
1976. gnw-82649
Jurišević Loredano, Gregorčičeva 2, Izola – Isola, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 01-05-292/1, izdano 19.
5. 1994. gnd-83018
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Jusič Jože s.p., Ulica bratov Babnik
11/a,
Ljubljana,
licenco,
št.
008956/12446/01-LUM37/1999 z dne
12. 8. 1999 za vozilo z reg. tablico LJ J294N. gnx-82777
Kac Marija, M. Mislinja 23, Mislinja, delovno knjižico. gnc-82994
Keber Robert, Ul. Frankolovskih žrtev
28, Celje, delovno knjižico. gni-83038
Kelenc Anton, Babno 27, Celje, listka
pri urarju Trglavčnik v Celju, št. 67. m-324
Kokalj Roman, Trg na stavbah 5, Litija,
delovno knjižico. gnb-83220
Kržin Franc, Rašica 39, Velike Lašče,
potrdilo o preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, št. 615-388, izdan 5. 12. 2000, izdal Inter-es d.o.o.. gnu-82809
Lampe Nadja, Bratovševa ploščad 16,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
59010156, Visoka šola za upravljanje in
poslovanje v Novem mestu. gne-83167
Lovrinovich Vesna, Novo Polje, Cesta
IV/4, Ljubljana-Polje, študentsko izkaznico,
št. 26103679, izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. gnz-82721
Lunder Roman, Vrtnarska ulica 3, Ribnica, delovno knjižico, ser. št. 249784, reg.
št. 9941, izdana 23. 7. 1980 pri UE Kočevje. gnf-82641
Magyar Silva, Pavlinova 17, Krško, delovno knjižico. gno-83132
Marinček Breda, Seča 95/a, Portorož –
Portorose, knjižico za čoln IZ-1119, vpisan
pod št. 01-02-234/1 1993 z dne 5. 5.
1993. gnv-82650
Medjugorac Karlo, Prule 23, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19793764, izdala
Ekonomska fakulteta. gnp-82835
Mehić Dragica, Sončna ulica 2, Šentjur,
delovno knjižico, reg. št. 3353, ser. št.
844132, izdana leta 1968. gns-83203
MERCATOR DOLENJSKA d.d., Livada
8, Novo mesto, certifikat licence za prevoze, št. 0001630/31, izdana leta 1998, ter
vse licence za priglašena vozila reg. št. KK
– 56-46Z za vozilo Zastava, KK – 65 – 51E
za vozilo Renault, KK – M5 -943 za vozilo
TAM in KK – R4 – 542 za vozilo TAM.
gny-83197
Močnik Štefanija, Sela pri Kamniku 6,
Kamnik, potrdilo za registarcijo uvoženega

Št.

vozila, št. šasije VSSZZZ6KZ1R256168.
gnj-83137
Mrkša Branko, Dečno selo 65/a, Artiče,
delovno knjižico, št. 8248. gnt-83002
Novak Damjan, Mekotnjak 33, Ljutomer,
delovno knjižico, reg. št. 106/91, ser. št.
0194832, izdana 10. 7. 1991 v Ljutomeru.
gnp-82856
Ostgrman Jože, Pod vrhom 1, Ankaran
– Ankarano, delovno knjižico. gnm-83134
Palandačič Andraž, Dunajska cesta 33,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnk-82786
Pauman Mihael, Ob gozdu 8, Orehova
vas, delovno knjižico, reg. št. 4409, izdala
UE Maribor. m-318
Pirnar Anja, Resljeva cesta 42, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gne-83242
Podgajski Sonja, Obala 113, Portorož –
Portorose, delovno knjižico. gnn-82658
Poljanec Karin, Dovje 82, Mojstrana, delovno knjižico. gnq-82855
PORSCHE INTER AUTO d.o.o., Šentiljska cesta 128/a, Maribor, potrdilo za registracijo uvoženega vozila VW POLO 1.2 BASIS, št. šasije WVWZZZ9NZ2YO54833.
gne-82875
PORSCHE INTER AUTO d.o.o., Šentiljska cesta 128/a, Maribor, potdilo za registarcijo uvoženega vozila VW POLO 1.2 BASIS, št. šasije WVWZZZ9NZ2DO41635.
gnt-82877
PORSCHE INTER AUTO d.o.o., Šentiljska cesta 128/a, Maribor, potrdilo za registracijo uvoženega vozila VW POLO 1.2
COMFORTLINE,
št.
šasije
WVWZZZ9NZ2Y054780. gnw-82878
PORSCHE INTER AUTO d.o.o., Šentiljska cesta 128/a, Maribor, potrdilo za registracijo uvoženega vozila VW POLO 1.2.
COMFORTLINE,
št.
šasije
WVWZZZ9NZ2Y056652. gnv-82879
Ribič Helena, Ob gozdu 18, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 8554, izdana leta
1996. m-322
Ristić Milica, Ledine 8, Nova Gorica, licenco, št. 005197/4647-LM47/1998, izdana 6. 1. 1998 pri OZS pod št. 0005752.
gnw-82874
Sintič Jože, Britof 62, Kranj, delovno
knjižico. gnp-82656
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Sluga Teo, Obrov 13, Obrov, študentsko izkaznico, št. 13380, izdala Fakulteta
za družbene vede. gng-82815
SPL d.d., Frankopanska ulica 18/a,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1035278 za vozilo
Renault Twingo pack. gny-82972
Strehovec Nina, Krožna pot 6, Šenčur, študentsko izkaznico, št. 06210247,
izdala Visoka šola za socialno delo.
gne-82942
Stupan Nina, Lambergarjeva 5, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20950248,
izdala Pravna fakulteta v Ljubljani.
gnj-82787
Šnajdar Bojan, Ljubeljska ulica 19, Ljubljana, delovno knjižico. gnn-82862
Štukelj Jerneja, Ivana roba 30, Novo mesto, študentsko izkaznico, št. 01096778,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnf-83216
Terziev Tomaž, Cesta Jaka Platiše 21,
Kranj, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, št.
614867, izdano leta 2000. gnb-83170
Veber Marjan, Zimica 8, Zgornja Korena, delovno knjižico št. 44043, izdana leta
1981 v Mariboru. m-302
Vuković Slobodan, Šišenska cesta 50/a,
Ljubljana, delovno knjižico. gnr-82629
Weingartner Igor, Reševa 30, Ptuj, delovno knjižico. gnn-82983
Zakrajšek Franc, Ziherlova ulica 43,
Ljubljana, izkaznico vojnega veterana, št.
311, izdana 1. 10. 1997. gnf-82920
Žerdin Matija, Kersnikova 37, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 41970137, izdala
Medicinska fakulteta. gng-82740
Žorž Boris, Pot v Bitnje 56, Kranj, potrdilo o vpisu v register, št. 318, izdalo Ministrstvo za promet in zveze. gng-83040
Žorž Boris, Pot v Bitnje 56, Kranj, spričevalo o plovnosti zrakoplova, št. 318, izdalo Ministrstvo za promet in zveze.
gne-83042
Žorž Boris, Pot v Bitnje 56, Kranj, dovoljenje za radijsko postajo na zrakoplovu,
ref. št. 119-50/96, št. Z-270, izdalo Ministrstvo za promet in zveze, Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije.
gny-83047

Stran

2836 / Št. 28 / 29. 3. 2002

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Vsebina

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-11
ZJN-12.B
ZJN-12.G
ZJN-12.S
ZJN-13.B
ZJN-13.G
ZJN-13.S
ZJN-15.B
ZJN-15.G
ZJN-15.S
ZJN-19
Podelitev koncesij
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Evidenca statutov sindikatov
Odločbe in sklepi po ZPOmK
Objave po 64. členu Zakona o medijih
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin in nasprotni predlogi

2721
2721
2721
2737
2750
2756
2757
2758
2758
2764
2764
2766
2766
2767
2813
2814
2815
2815
2816
2816
2816
2816

Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe in zavarovanja
Amortizacije
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih

2819
2819
2820
2824
2824
2825
2825

Sodni register, vpisi po ZGD
Celje
Ljubljana
Murska Sobota
Ptuj

2825
2825
2825
2826
2826

Izgubljene listine
Štampiljke
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici

2826
2826
2826
2827
2828
2830
2832
2832
2834
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